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– Det er varslet kutt i samferdselssektoren og vi frykter det som kommer. Dersom det går utover 
tradisjonell samferdsel som rassikring, fylkesveger og fullføring av svært viktige prosjekter, som for 
eksempel Oslofjordtunnelen, er dette ille, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Side 5

Side 28

NLA FEIRET 10 ÅR NLA FEIRET 10 ÅR 
MED STOR JUBILEUMS- MED STOR JUBILEUMS- 

KONFERANSEKONFERANSE
Politiet advarer om økt skimming av pumpeautomater Side 38

Akutt mangel 
på døgnhvile-

plasser
Side 24

Automessen, Nova Spektrum – Lillestrøm

Frykter  
mobilitetspakken  
blir en papirtiger

Side 10



7 tips for bedre  
drivstofføkonomi
Økte kostnader for norske transportører får store konsekven-
ser for bransjen. Kontraktoppdrag som utføres i dag kan ha 
vært inngått for lenge siden og dermed føre til å uforutsette tap 
og lavere lønnsomhet. For å minimere drivstofforbruket er det 
flere grep du selv kan ta. Her er noen enkle tips:

Sjåføren - din viktigste investering
1 Reduser tomgangskjøringen.  

Stopp motoren så fort anledningen byr seg.

2 Senkes farten fra 90 til 80 km i timen kan du spare 10% 
drivstoff. Kontinuerlig fokus på optimal kjørestil gir også 
store besparelser (både med tanke på slitasje og forbruk).

3 Daglig kontroll av bilen og verkstedtilsyn. Er spoileren 
optimalt justert? Er dekktrykket riktig? Står aksler rett?

4 God kommunikasjon mellom ledelse/bilansvarlig og sjåfør. 
Positiv dialog og nødvendig informasjon kan resultere i store 
besparelser.

5 Sett av tid til Scanias «sjåførtips» på YouTube. Der publiserer 
vi aktuelle videoer med tips samt informasjon om nye 
produkter og tjenester.

6 Benytt bilens sjåførstøttesystem aktivt.

7 Opplæring gir en gjennomsnittlig reduksjon av 
drivstofforbruk på opp mot 10 % (basert på data fra over 
50 000 opplærte førere). Scania har et opplæringsprogram 
som hjelper sjåføren mot å yte sitt beste. Kontakt ditt lokale 
Scania-anlegg for mer informasjon.

Les mer på Scania.no
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Det er langt bra Brumunddal til Brussel, og det som skjer i Brussel kan virke irrelevante for 
oss i Norge som ikke er medlem av unionen. Men avgjørelser som tas av EU påvirker våre 
medlemsbedrifter hver eneste dag. Som land er vi helt avhengig av både eksport og import 
fra resten av Europa, og vi har derfor en del felles spilleregler vi må akseptere for å ta del i 
det indre markedet. På godt og vondt. Særlig fordi vi ikke får være med å bestemme spille-
reglene selv, men må akseptere de som kommer. Da er vi avhengig av en sterk stemme som 
påvirker de lovgivende forsamlingene i EU. Og det har vi i Nordic Logistics Association (NLA). 

NLA er en lobbyorganisasjon opprettet av NLF sammen med våre danske og svenske 
søsterorganisasjoner Danske Vognmænd (DTL) og Sveriges Åkeriföretag (SÅ). Med på laget 
har vi nå også Finske SKAL, og vi deler kontor og samarbeider godt med våre franske og 
tyske søsterorganisasjoner. Nordic Logistics Association har i år tiårsjubileum, og på ti år har 
vi utrettet enormt mye. 

Et godt eksempel på dette er EUs mobilitetspakke. Dette regelverket som blant annet 
omhandler logistikk og varetransport så i starten ut til å gi fult frislipp av internasjonale 
aktører uten reguleringer og et regelverk som ville ført til mer sosial dumping og dårligere 
konkurransevilkår for norske transportører. Etter utrettelig og målrettet arbeid fikk NLA 
snudd mobilitetspakken til å bli et verktøy som gir oss rettferdige konkurransevilkår og som 
sikrer norske arbeidsplasser. 

Nordic Logistics Association er helt avgjørende for at våre medlemsbedrifter skal bli hørt 
i EU. Organisasjonen er den nordiske transportnæringens politiske spydspiss, og vi er stolte 
av det arbeidet som er gjort for å etablere NLA som en aktiv, seriøs og slagkraftig lobby- 
organisasjon. Vi gratulerer alle våre medlemsbedrifter med 10-årsjubileet til NLA. Så selv 
om det er langt til Brussel er veien dit langt enklere gjennom våre gode venner i NLA. Det 
er norsk transportnæring helt avhengig av. 

Statsbudsjettet kan bli et mareritt
Torsdag 6. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Skal vi tro 
regjeringen har vi lite å glede oss til. I månedsvis har statsrådene, blant annet samferdsels-
minister Jon-Ivar Nygård, messet om innsparinger, nedskaleringen og avlysninger av pro-
sjekter. Slagordet deres har vært «kutt, kutt, kutt». Dette lover ikke godt for vår næring. 
Samtidig som regjeringen har varslet at de skal ha en storrengjøring av useriøse transpor- 
tører som driver med sosial dumping, skal de altså kutte i infrastruktur som er kritisk for vår 
sikkerhet og gode arbeidsvilkår. Det henger ikke på greip når målsetningen er et anstendig 
og seriøst arbeidsmarked. 

Et lite lys i enden av denne tunnelen kan være beskjeden samferdselsministeren kom med 
da han deltok på medlemsmøtet vårt 14. september. Da lovet han at det fortsatt skulle være 
aktivitet i sektoren. Hva dette betyr i praksis er vanskelig å spekulere i, men forhåpentligvis 
betyr det at i det minste prosjekter som er satt i gang blir videført. Det mangler ikke på 
gryteklare prosjekter som skriker etter oppstart, men som nå står i fare for å bli offer for 
manglende evne til prioritering. Regjeringen kan kalle det å spare penger, men prisen vi må 
betale dersom vi ikke sikrer norsk infrastruktur kan vise seg å bli langt høyere. 

Vi har levert våre statsbudsjettkrav til regjeringen. Krav som i bunn og grunn er et mini-
mumskrav til hva som må til for å sikre trygge veier, anstendige arbeidsvilkår og bærekraf-
tige løsninger for fremtiden. Nå er det opp til Arbeiderpartiet og Senterpartiet å vise at de 
fortjener å sitte med henda på rattet i regjeringskontoret. 
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AKTUELT & SMÅSTOFF

Beredskapsøvelse i Kongsbergtunnelen på E134
Statens vegvesen og nødetatene har holdt 
øvelse for å bli bedre rustet til å håndtere 
hendelser i Kongsbergtunnelen.

Tunnelen var stengt i flere timer mens 
beredskapsøvelsen foregikk 21. septem-
ber. NLF var representert blant observa- 
tørene, og fikk konstatert at beredskaps-

systemet fungerte som det skulle. SVV sin 
praktiske tunnelforvalter og brannvern- 
ansvarlige Hanne Løver Thon uttaler at 
hensikten med slike øvelser er at nødetate-
ne skal bli bedre rustet til å håndtere reelle 
hendelser i tunnelen på en effektiv og trygg 
måte

– Hovedformålet med slike øvelser er  
å holde nødetatene oppdatert på den  
aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret  
i den, trene samhandling og kommunika-
sjon, og øve ferdigheter og innsats,  
forteller brannvernansvarlige Hanne Løver 
Thon.

Det er LUKS (Leverandørenes Utviklings- 
og Kompetansesenter), sin anbefaling. 
De mener det er viktig at ikke sjåførene 
lar seg presse inn i uakseptable HMS- 
forhold.

Rygging og stans av arbeid har hjem-
mel i arbeidsmiljøloven. Når en påkjørsel 
først finner sted med en typisk distribu-
sjonsbil er skadeevnen stor. Selv om  
bilen er utstyrt med videospeil, rygge- 
kamera, 360-graders-kamera m.m. fritar 
ikke dette sjåføren for ansvar ved en  
ryggeulykke. Uoppmerksomhet, feil bruk 
eller mangelfull opplæring kan bl.a. være 
årsak til ulykker. Bruk av godkjent tra-
fikkdirigent eller annen person som etter 
evne orienterer sjåføren om de trafikale 

forholdene fritar heller ikke uten videre 
sjåføren for ansvar. 

Det finnes rettspraksis på at yrkes- 
sjåfører blir dømt etter både straffeloven 
og vegtrafikkloven i ovenstående situa-
sjoner. Straffen har vært ubetinget feng-
sel, tap av førerkort i flere år og ileggelse 

av fulle saksomkostninger. Arbeid som 
medfører rygging og som vurderes som 
risikabelt for liv og helse, skal ikke ut- 
føres. 

LUKS appellerer sterkt til å ha solidari-
tet med de som stanser leveranser  
begrunnet i farlige leveringsforhold.  

Si nei til farlige 
leveringsforhold
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Sikter 
mot E39- 
konkurranse 
neste år
Nye Veier deler strekningen 
E39 Mandal-Lyngdal i to, og 
sikter mot konkurranse om ut-
bygging til våren neste år. – 
Det er viktig å komme i gang 
for å bedre trafikksikkerheten 
på denne strekningen, sier 
adm. direktør Anette Aane-
sland.

Nye Veiers opprinnelige pla-
ner var å ta ut hele streknin-
gen fra Mandalskrysset (Lind-
land) til Lyngdal øst (Herdal) i 
markedet allerede i septem-
ber i år. På grunn av dramatis-
ke prisøkninger på sentrale 
innsatsfaktorer i veibygging, 
ble konkurransen imidlertid 
utsatt på ubestemt tid. Nå de-
les altså denne strekningen i 
to, og den østlige delen klar-
gjøres for å sendes ut i marke-
det neste år.

Dette betyr at Nye Veiers ut-
bygging av ny E39 fortsetter 
vestover fra Mandalskrysset 
etter gjennomført konkurran-
se. 

Det nye selskapet vil etter planen få ytterligere tre aksjonærer inn på eiersiden. Ørland 
Transport og Rennesøy Trafikk fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen 
transportbransjen skriver selskapene i en pressmelding. Med Stangelandgruppen, 
Røsi (Bjørn C. Røstad) og Inro (Arne Incoronato og Rolf Hodne), vil virksomheten være 
klar for nye markedsandeler.

– En viktig milepæl for oss, slår Kjell Haugland og Egil Torgersen fast på vegne av 
henholdsvis Ørland Transport og Rennesøy Trafikk.

Det nye selskapet vil etter planen ha følgende eierfordeling: Johs Ørland holding 
(Ørland Transport ) 34 prosent, Rent Holding (Rennesøy Trafikk ) 32 prosent og Stan-
gelandgruppen, Røsi og Inro med til sammen cirka 34 prosent.
Ifølge intensjonsavtalen mellom Ørland Transport og Rennesøy Trafikk skal fusjonen 
gjennomføres innen 1. januar 2023.

To solide og veletablerte 
virksomheter slår seg sammen

Norges første messe drevet av 
rent hydrogen Westgass
Hydrogen leverte strømmen til Risas bygg- og anleggsmesse og familiedag på 
Eikeland Gård i Lund (Rogaland) lørdag 3. september. 

Dette er første gang en offentlig messe har blitt drevet av brenselsceller basert 
på grønt hydrogen. Arrangementet tiltrakk seg over 3000 mennesker. 

Innen 2025 skal byggeplasser være utslippsfrie i mange kommuner. I dag er 
elektriske maskiner avhengige av tilgang til strømnettet, og kapasiteten er ofte 
begrenset. Batterier kan støtte nettet, men de er upraktiske. De tar tid å lade opp 
og det tar lang tid å lade opp utstyret. 

– Brenselcellegeneratorer produserer elektrisitet ved å kombinere hydrogen og 
luft. Istedenfor eksos er avfallsproduktene rent vann og varme. De kan enkelt  
utplasseres hvor det skal være, enten det er i byer eller avsidesliggende steder, og 
kan raskt gi grønn kraft med høy kapasitet. Null utslipp, ingen diesel, sier Jarle 
Molstad, Chief Innovation Officer i Westgass Hydrogen. 
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Faggruppesamling Gardermoen:

Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) arrangerte faggrup-
pesamling på Gardermoen 
21.-22. september. Viktig- 
heten av bedriftseiernes 
stemme opp mot politikere 
og byråkrater, ble trukket 
frem som spesielt viktig.  

Under faggruppedagene på Gardermoen, 
ble det sosialt samvær i tillegg til at hver 
faggruppe fikk diskutert veien videre for 
sitt arbeid. Alle NLFs medlemmer er 
knyttet til faggrupper, alt etter hva slags 
transport de bedriver. 

Hver gruppe har en fagansvarlig råd- 
giver fra NLFs administrasjon, som har 
ansvaret for det praktiske og merkantile 
arbeidet, i tillegg til at hver gruppe inne-
har syv ressurspersoner – en fra hver re-
gion. Ressurspersonene er medlemmer av 
NLF og driver transport innenfor et eller 
flere av fagfeltene i sin gruppe.

Viktigheten av å stå sammen
Forbundsleder, Tore Velten, minnet fag-
gruppene på hvorfor et er så viktig å stå 
sammen og jobbe aktivt mot felles mål.

– En organisasjon er nyttig og nødven-
dig, og ofte er det kalt for limet i samfun-
net vårt. I en organisasjon kan man få 
innflytelse og gjennomslag for sine ideer 
hvis man klarer å få oppslutning og for-
ståelse for ideen. Det er imidlertid viktig 
å benytte seg av de riktige arbeidsmeto-
der. Ut mot myndighetene er det kjøtt-
vekta som teller, og jo flere vi er, desto 
sterkere står vi, sier Velten. 

En viktig forutsetning for at faggrup-
pene skal få unna den viktige jobben de 
skal gjøre, er at de kan samarbeide godt 
og effektivt innad i gruppen. Man må ha 
klare mål og klare rollefordelinger, og 
man skal ikke ha egeninteresser.

God utvikling
Administrerende direktør i NLF, Geir A. 

Mo, forteller videre om at det akkurat for 
øyeblikket er slik at medlemsmassen er 
økende.

– Vi er 20 flere bedrifter per utgangen 
av august enn det vi var i utgangen av au-
gust i fjor. Det er en kjempepositiv utvik-
ling, sier Mo. 

NLF-direktøren mener at det skyldes 
alle de gode produktene som lanseres, den 
jobben faggruppene gjør og ikke minst 
spiller det næringspolitiske arbeidet til 
NLF en viktig rolle.

– Jeg tror det er kombinasjonen av det 
vi driver med, som gjør at de som holder 

– Selve rosinen i pølsa er når vi få r dere som bedriftseiere på banen

GODE DISKUSJONER:  Det ble diskutert og snakket om veien videre for de ulike faggruppene. Fra venstre, John-Erik 
Kjettorp, Ove Erik Vika og Nils Anders Larsen. Alle sitter i faggruppen Distribusjon og langtransport. 

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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på med transport, sier at det er nyttig å 
være medlem av NLF. Den siste tiden har 
vi registrert over 400 nye biler i tillegg til 
70 varebiler. Det at vi klarer å øke antallet 
bedrifter og representerer flere bileiere, 
gjør at vi blir bedre lyttet når vi går til 
politikere og byråkrater, sier Mo. 

Viktigheten av de små og  
mellomstore
Mo understreker videre at det NLF driver 
med er politisk påvirkning for å bedre 
rammevilkårene til medlemmene og for 
å sikre konkurranseevnen til små, mel-
lomstore og store transportbedrifter i hele 
landet.

– Vi er dominert av små og mellomsto-
re bedrifter, og det er punkt nummer én 
på agendaen når vi snakker med politike-
re og byråkrater. Vi må hele tiden minne 
dem på at norsk transportnæring langt fra 
består av store aktørene som Asko og 
Nord Log alene. Den består av små og 
mellomstore bedrifter, sier Mo.

Hele 76 prosent av NLFs medlems- 
bedrifter har ti eller færre biler, og 30 
prosent av disse er selvstendig nærings-
drivende enbilseiere. 

– Hvis ikke politikerne tar hensyn til 
dette når de lager virkemidler og kommer 
med insentiver og krav, da knekker vi 
ryggen, fordi majoriteten av lastebileierne 
i Norge har ikke store administrasjoner, 
forhandlingssjefer og økonomisjefer som 
kan tilpasse seg veldig mye av de 
tiltakene insentiveres som 
myndighetene kommer 
med, forklarer Mo.

NLF har også  
de alle største 
aktørene
– I tillegg til de små og 
mellomstore, er vi så 
utrolig glade for at NLF 
også har med seg de aller 
største aktørene i landet 
innenfor transport. Det de tilfører 
oss og næringen av kompetanse, kvali-
tetstenkning, systemer og strukturer og 
ikke minst rådene vi får når vi skal ut-
vikle verktøyet, er helt uvurderlig. De går 
foran og hjelper til slik at resten kan kom-
me etter, påpeker Mo. 

Han mener det er denne miksen av små 
og store i dette systemet som har, og er, 
ekstremt viktig for den suksessen NLF 
måtte ha.

Lyse fremtidsutsikter
NLF-direktøren påpeker også overfor 
faggruppene at, uavhengig av hva man 
kan klage over, må man også erkjenne at 
transportnæringen er en bransje med lyse 
fremtidsutsikter. 

– Transportbehovet øker kraftig år for 
år og det kommer det til å fortsette å gjø-
re. Det å satse på en fremtid i denne næ-
ringen som bedriftseier, eller som ar-
beidstaker, er et trygt og godt valg. Det 
er utfordringer, men det er et godt valg 
hvis man sørger for å ha gode nok kom-
petanse som arbeidstaker, og sørger for å 
kunne drive butikk. Det er butikk vi dri-
ver, ikke noe annet, og det mener jeg det 
er for mange som ikke er tilstrekkelig klar 
over, sier Mo. 

Viktig jobb før valget
NLF har startet arbeidet opp mot kom-
mune- og fylkestingsvalget kommende 
år. Vei er ekstremt viktig for transportnæ-
ringen, og som kjent er det fylkeskommu-
nene som er de største veieierne i landet. 

– Da nytter det ikke å fly på Stortinget, 
når de faktiske veiprosjektene styres fra 
fylket. Regionene er godt i gang med sitt 

arbeid med innspill til de ulike 
partiprogrammene, men det 

er ekstremt viktig at dere 
som bedriftseiere er med 

som eksperter og tillits-
valgte, understreker 
Mo. 

Han forteller videre 
at representantene i 

faggruppene har deltatt 
på ringerunder til lokal-

politikerne før, og det er 
planlagt en tilsvarende rin-

gerunde fordi det vil komme alvor-
lige kutt i samferdsel. 

– Selve rosinen i pølsa er når vi får dere 
bedriftseiere på banen. Snakk med poli-
tikerne og vis dem butikken deres. Fortell 
hvilke utfordringer dere har i hverdagen 
og få oppmerksomhet på dette. Det er lite 
som virker bedre enn det. Når vi alle 
snakker med politikere og når vi sammen 
klarer å koordinere budskapene våre, da 
er vi mest effektive, avslutter Mo.

– Selve rosinen i pølsa er når vi få r dere som bedriftseiere på banen

VIKTIG Å STÅ SAMMEN: – I en organisasjon kan man få 
innflytelse og gjennomslag for sine ideer hvis man klarer 
å få oppslutning og forståelse for ideen,sier forbundsle-
der i NLF, Tore Velten. 

SAMLING: Den 21.-22. september var alle faggruppene i 
NLF samlet på Gardermoen. Alle foto: Elisabeth Nodland

– Vi er 20 flere  
bedrifter per utgangen av 

august enn det vi var i 
utgangen av august  

i fjor.



Innføringen av mobilitetspakken:

Stortinget vedtok mobilitetspakken i 
juni 2022, og det jobbes med nå med å 
implementere det nye regelverket i norsk 
rett. Samferdselsminister, Jon-Ivar Ny-
gård, har sagt at deler av det nye regel-
verket skal tre i kraft i løpet av høsten 
2022.

Luke unna de useriøse aktørene
Grunnen til at mobilitetspakken er så 
viktig for transportnæringen, er at et av 
hovedmålene er å bedre arbeidsforhold 
og -vilkår, sikre like konkurransevilkår 
og bidra til mer seriøsitet i bransjen. 
Pakken ble vedtatt i EU allerede i 2020 
og de første delene av pakken ble innført 
i EU allerede i august 2020. I første 
halvår i 2022 er det meste av de øvrige 
endringene innført i EU. Det er de sam-
me reglene som nå skal innføres i Norge. 
NLF er, etter en lang kamp, fornøyde 
med en slik viktig seier for norsk trans-
portnæring, men understreker at fordi 
Norge henger etter er det forvirring i 
transportbransjen om hvilke regler som 
gjelder. Både reglene som gjelder utsta-

sjonering og kabotasjekjøring, samt kjø-
re- og hviletidsreglene.  NLF håper der-
for at regelverket skal komme på plass så 
raskt som mulig. Ulikt regelverk skaper 
også utfordringer for utenlandske bedrif-
ter som skal kjøre i Norge, om Norge 
håndhever det nye regelverket.  

Når regelverket blir implementert blir 
det viktig med god oppfølging med kon-
troller og sanksjonering for å oppnå hen-
sikten med mobilitetspakken. Det er en 
kjent sak at det vil kreve mer ressurser til 
kontroll for å påse at regelverket overhol-
des, og signalene fra Statens Vegvesen 
(SVV) har vært at det ikke foreligger en 
slik ressursøkning.

– Fra 1. januar, neste år, trenger ikke 
SVV bare kontrollører langs veikanten, 
men det trengs midler til en omfattende 
digitalisering for å kunne foreta effekti-
ve og gode kontroller. Hvis de ressursene 
ikke kommer, og hvis vegdirektøren ikke 
er i stand til å omprioritere innenfor egne 
rammer, frykter vi at reglene i mobili-
tetspakken, som vi har slåss for i ti år, 
bare blir en papirtiger. Da har vi slåss 

forgjeves, understreker administrerende 
direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Statsråden på sin side har lovet at det 
ikke skal bli slik. 

– Mobilitetspakkene er alt for viktig, 
både for EU og norsk transportnæring til 
at den ikke skal følges tett opp, sier Ny-
gård.

Kjøre- og hviletid 
Viseadministrerende direktør i NLF, 
Jan-Terje Mentzoni, har jobbet tett med 
arbeidet rundt mobilitetspakken i en år-
rekke.

– Reglene i pakken kan listes opp i fire 
punkter. Det er både regler for å kjøre- 
og hviletid, tilgang til yrket og marke-
det, krav til arbeidsvilkår/utstasjonering 
samt regler for kontroll og samarbeid 
mellom EØS-landene, forklarer 
Mentzoni.

Det som ble iverksatt fra 20. august 
2020 i EU, var endringer i kjøre- og hvi-
letidsreglene som krevde at arbeidsgiver 
tilbyr og betaler for overnattingsfasilite-
ter, når regulær ukehvil (45 timer) må tas 

Advarer: – Uten 
nok ressurser, kan 
mobilitetspakken 
bli en papirtiger
Mobilitetspakken er noe Norges Lastebileier-Forbund 
(NLF) har kjempet for siden 2011. Nå vil deler av det nye 
regelverket snart tre i kraft. Målet med et felles regelverk  
for Europa er å få like konkurransevilkår, bedre arbeids- 
vilkår og en mer seriøs bransje.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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utenfor hjemmet. Videre skal sjåføren 
kunne reise hjem hver fjerde uke.

I tillegg blir det, som en motsats, gitt 
anledning til to korte ukehviler (24 timer) 
etter hverandre, men bare i internasjonal 
transport. Men da har sjåføren rett til å 
reise hjem igjen den tredje helgen, og skal 
kompenseres for de to korte ukehvilene 
og deretter får to påfølgende lange uke-
hviler hjemme. Det gjør det mulig å lage 
systemer med lange økter.

Spørsmålet videre blir hvordan dette 
skal kontrolleres.

– Dersom sjåføren heller vil se en fot-
ballkamp i Barcelona istedenfor å dra 
hjem til Romania, er det selvsagt mulig, 
men da skal bedriftseieren ha avklart det-
te på forhånd, slik at man i ettertid, ved 
kontroller, kan se at sjåføren har blitt til-
budt hjemreisen på de vilkårene som re-
gelverket krever, sier Mentzoni. 

Nye regler for grensepassering
Fra februar 2022 har det kommet på plass 
en ny regel om manuell registrering av 
grensepassering for alle sjåfører i interna-

sjonal transport. Det har dratt med seg en 
ny utfordring, fordi det mange steder ikke 
er mulig å stoppe nært grensen for å få 
registrert nytt land i fartsskriveren. 
Spørsmålet er hvor man skal stoppe for å 
registrere dette, og hvordan myndighete-
ne vil sanksjonere manglende registrering 
av nytt land etter grensepassering.

– Her er svaret noe mer uklart, men 

denne problematikken vil bare vare frem 
til vi får de nye smarte fartsskriverne på 
plass. Etter det, vil denne prosessen gå av 
seg selv. Utfordringen nå blir derfor å eta-
blere nye, midlertidige rutiner. Det er 
derfor viktig at bedriftene i fellesskap 
med sjåførene finner frem til løsninger på 
utfordringen, forteller Mentzoni.

Regler for de som jobber i et annet 
land enn hjemlandet
Det vil også komme nye regler for godt-
gjørelse for sjåfører som utfører tredje-
lands- og kabotasjekjøring, altså kjøring 
mellom to andre land enn bedriftens 
hjemland eller kjøring innenlands i et an-
net land enn hjemlandet. Ved kabotasje-
kjøring i Norge, er dette en videreføring 
av gjeldende norske regler, som i praksis 
betyr at sjåføren skal ha minst norsk min-
stelønn når han/hun kjører kabotasje. 
Slik blir nå i alle EØS-land. I tillegg skal 
som nevnt minstelønn også representere 
et minimum ved tredjelandskjøring. 
Sammen med reglene om at sjåførene skal 
hjem hver tredje eller hver fjerde uke, skal 
disse regelendringene bidra til at det blir 
slutt på at sjåfører lever som nomader og 
nesten aldri er hjemme.

 
Slutten for postkasseselskaper?
Utover regelendringene som er nevnt 
over, kreves det nå også at kjøretøyene 
skal hjem til hjemmebasen i landet der 
bedriften er registrert hver åttende uke. 
Dette betyr at det vil stilles nye krav til 
hvordan transportforetakene organiserer 
sin virksomhet. 

– Hovedmålet er å fjerne grunnlaget for 
såkalte postkasseselskaper– dvs. selskaper 
etablert i et lavkostnadsland, men som i 
all hovedsak opererer i høykostnadsland.  
Endringene i kabotasjereglene vil også 
bidra i samme retning. For godstransport 
kan det som tidligere utføres tre oppdrag 
på syv dager, men det vil bli innført en 
«frysperiode» på fire dager etter siste opp-
drag der utenlandske kjøretøy ikke kan 
utføre kabotasje i samme land, 
forklarer Mentzoni.

INNFØRINGEN AV MOBILITETSPAKKEN: Stortinget vedtok 
mobilitetspakken i juni 2022, og det jobbes med nå med 
å implementere det nye regelverket inn i norsk rett. Dette 
skal sikre et likt regelverk for transportbransjen i Europa. 
Foto: Colorbox

SEIER: Viseadministrerende direktør i NLF, Jan-Terje 
Mentzoni, har i en årrekke jobbet opp mot EU og med 
innføringen av mobilitetspakken. At det nye regelverket 
snart skal tre i kraft i Norge, er en stor seier. Foto: 
Elisabeth Nodland
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Innføringen av mobilitetspakken:

Varebil
Det vil også komme nye regler for god-
stransport mot betaling med varebil. Fra 
mai 2022 skal man ha løyve for å kjøre 
internasjonalt med varebil med totalvekt 
mellom 2,5 og 3,5 tonn. Videre vil kjøre- 
og hviletidsreglene tre i kraft fra 
juli 2026, i tillegg til at man 
skal ha smart-fartsskri-
vere, slik at man har 
alle de funksjonalite-
ter som man har 
med de mest moder-
ne fartsskriverne. 

– Utfordringen for 
norske transportører 
som bruker slike vare-
biler i internasjonal 
transport nå, er at det ikke 
er mulig å skaffe seg felles-
skapsløyve for varebil i Norge før 
reglene er endelig implementert. Det an-
befales at man midlertidig medbringer 
kopi av sitt vanlige fellesskapsløyve for 
biler over 3,5 tonn ved slike transporter. 
Det er imidlertid nå ikke gitt at tungbil-
løyve godtas for varebiltransporter i 
EU-landene, påpeker Mentzoni

Elektroniske fraktbrev
NLF har besvart de offentlige høringene 
om nødvendige endringer Vegtrafikklo-
ven og Yrkestransportloven, i Yrkestra-
fikkforskriften og kjøre- og hviletidsfor-
skriften.

 – I sine høringssvar har NLF blant 
annet minnet om Stortingets vedtak om 
at elektroniske fraktbrev skal gjøres obli-
gatorisk.  Vi har hørt at Justisdeparte-
mentet er på den saken, men all vår erfa-
ring tilsier at Justisdepartementet ikke er 
veldig raske. Vi har pushet og spurt hvor 
langt man er kommet i behandlingen av 
saken, men vi har ikke fått noe annet svar 
enn at vi bare må vente, forteller Mentzo-
ni. 

Transportregister
NLF har også etterspurt en oppfølging 
av et digitalt transportregister. Forslag 
om dette har vært fremmet både av NLF 
og av treparts bransjeprogram, og Stor-
tinget har bedt om at dette etableres.  
Målet er å sikre bedre oversikt over trans-
porter utført av utenlandske biler i Norge. 
Vegdirektoratet har i sitt høringsbrev om 

Mobilitetspakken skrevet at ved innfø-
ring av mobilitetspakken så kan det være 
at man automatisk får dekket opp dette. 

– Regelverket i Mobilitetspakken kre-
ver at sjåfører som skal utstasjoneres, dvs. 
som skal utføre tredjelandskjøring eller 

kabotasje, så skal bedriften varsle 
dette på forhånd ved å regis-

trere hvilke sjåfører som 
omfattes av utstasjone-

ringen. Registreringen 
skal gjøres i et felles 
EU-system (Internal 
Market Information 
system – IMI) i for-
kant. På denne måten 

sikres at alt dokumen-
teres, og da har man 

automatisk en oversikt, 
som antas dekke behovet som 

det er ment et transportregister skal 
dekke. Vi mener på vår side at dette ikke 
bare skal antas, men må bekreftes, sier 
Mentzoni. 

Mer effektiv kontroll og  
håndheving 
Uansett må norske myndigheter sørge for 
at Norge kan delta i informasjonsutveks-
lingen gjennom IMI, som gjør det enkle-
re både for norske transportører å følge 

regelverket ved transport i andre EØS-
land, for transportbedrifter fra andre 
EØS-land å operere i Norge, og for nor-
ske myndigheter å kontrollere at sjåfører 
i utenlandske selskaper har korrekte 
lønns- og arbeidsvilkår ved tredjelands- 
og kabotasjekjøring i Norge. 

NLF har videre tatt opp flere problem-
stillinger rundt det at det er ulike regler 
for EU og Norge. Slik situasjonen er per 
i dag har som nevnt reglene som trådte i 
kraft i EU 20. august 2020, februar 2022 
og mai 2022 ennå fått virkning i Norge. 

Det vil ta tid
– Status i dag er at det er konkludert med 
at mobilitetspakken skal innføres i Norge, 
men hele prosessen har tatt mye mer tid 
enn først antatt. Forskriftsendringene 
som har vært på høring skal etter planen 
bli gjennomført høsten 2022.

Men mobilitetspakkens forslag om nye 
regler for utstasjonering og kontroll har 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
ennå ikke sendt på høring. – Det er derfor 
usikkert når reglene vil bli iverksatt, for-
håpentligvis denne høsten, men tiden 
løper fort nå, sier Mentzoni. 

Selv om mye er på plass, vil det frem-
deles ta tid før hele mobilitetspakken er 
innført, avslutter Mentzoni.

FAKTA:

Dette er EUs mobilitetspakke:
Pakken består av tre «delpakker». De ble lansert i løpet av 2017-2019. De viktigste 
endringsforslagene ble fremlagt i 2017 i Mobilitetspakke 1, som ble vedtatt i juli 
2020, og trer i kraft i alle EU-land fortløpende i løpet av perioden august 2020 –  
juli 2026. Det meste er gjennomført i perioden frem til og med første halvår 2022. 

Hovedpunkter i EUs mobilitetspakke 1:
•   Reglene for kabotasje blir strammet inn.
•   Det blir vanskeligere for «postkassebedrifter» å konkurrere på markedet.
•   Kjøretøy får pålagt retur til hjemlandet senest etter åtte uker.
•   Sjåfører får rett til å returnere til arbeids- eller hjemsted hver tredje eller fjerde uke
•   Lønn for sjåfører både for kabotasje og for tredjelandskjøring må følge nivået i 

landene der transporten utføres.
•   Sjåførene får krav om å overnatte utenfor lastebilen ved normal ukehvile (på 45 

timer eller mer). Arbeidsgiver skal betale for dette.
•   Varebiler i internasjonal transport (over 2,5 tonn) må også ha tillatelse og fartsskriver.
•   Det blir innført digitale fartsskrivere med GPS i nye kjøretøy og i alle innen 2025.

– Kabotasjereglene strammes 
inn, og hovedmålet er å fjerne 

grunnlaget for postkasse- 
selskaper å etablere seg.



ALAAS.NOI samarbeid med  
Norges Lastebileier-forbund

På tide å få på plass 
ALKOLÅS
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 
Har valgt ALÅS AS som leverandør  
av alkolås til sine medlemmer.

Sammen ønsker vi å styrke tryggheten
på norske veier og HMS-profilen hos 
NLF sine medlemmer.

For NLF medlemmer er selve alkolåsen 
GRATIS, man betaler kun for service- 
avtalen, som også går ned i pris allerede 
etter ett år. (ordinærpris kr 9500,- pr  
enhet og 399,- pr mnd for serviceavtale)

Serviceavtale:
1 år kr 399,- pr mnd
2 år kr 299,- pr mnd
3 år kr 199,- pr mnd

Avtalen inkluderer:
• Livstidsgaranti • Årlig Kalibrering  
• Årlig service av produkt  
• Trådløs overføring av logg
• Support 24/7 
• 25 munnstykker
Ingen skjulte kostnader  
ved bytte av slitasjedeler

Ønsker du å bestille, eller ønsker du en presentasjon,  
så kontakt vår salgssjef Jørn Nicolaisen i dag:
 992 86 624       jn@alaas.no



Åpenhetsloven:
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Ifølge medlemslistene til 
NLF er det mellom 60-70 
bedrifter som vil bli berørt  
av den nye åpenhetsloven.  
Mindre bedrifter vil trolig 
kunne bli indirekte berørt. 

Åpenhetslovens trådte i kraft den 1. sep-
tember. Formålet er å fremme virksom-
heters respekt for grunnleggende men-
neskerettigheter og anstendige arbeids- 
forhold i forbindelse med produksjon av 

varer og levering av tjenester. Virksom- 
heter som er omfattet av loven plikter å 
gjøre aktsomhetsvurderinger; redegjøre 
for disse; svare ut informasjonskrav; og å 
gi Forbrukertilsynet opplysninger ved 
behov.

– Dette er en lov som gir noen plikter 
til visse selskaper av en gitt størrelse, eller 
det loven har kalt for større virksomheter. 
Kravene i denne loven vil bar gjelde for 
større selskaper, sier Christian Arnkværn, 
i advokatselskapet, Vectio.

Må oppfylle to av tre krav
Det er satt opp tre kriterier for hva som 
er større virksomheter. Det ene er at be-

driften må ha salgsinntekter på over 70 
millioner kroner. Det andre er at det er en 
balansesum på 35 millioner, og det tredje 
er at antall ansatte i det siste regnskapsår, 
skal være 50 årsverk. Dersom selskapet 
oppfyller to av disse punktene, vil loven 
bli gjeldene.

– Det er fremdeles noe uklart hvor 
mange av NLFs bedrifter som vil bli  
berørt av den nye loven, men skulle en 
transportbedrift være organisert i et mor/
datter selskap, så skal man se disse krite-
riene samlet for disse virksomhetene,  
forklarer Arnkværn.

Seksjonssjef for tilsyn i Forbrukertil- 
synet, Christoffer Bjørnum, forklarer at 

Dette vil den nye 
åpenhetsloven bety 
for din bedrift

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



hvorvidt en lastebileier vil være ansvarlig 
for hvor varene de frakter kommer fra  
eller måten de er levert på, vil bero på den 
konkrete kartleggingen og risikoen.

– Virksomheter som driver med trans-
port og logistikk vil muligens ha en større 
tilknytning til risiko som gjelder transpor-
ten enn selve varen de frakter. Slik risiko 
vil variere ut fra for eksempelvis ansettel-
sesformer og kontraktsforhold, hva slags 
gods som fraktes og hvilken type transport 
det gjelder (budbil, tungtransport, vinter-
drift). Det vil også ofte være aktuelt å  
risikovurdere produksjonen av selve laste-
bilene som benyttes i levering av deres 
transporttjenester, forteller Bjørnum.

– Behøver ikke være krevende
– Det som loven forplikter deg til, er å 
foreta en aktsomhetsvurdering. Hvis du 
faller inn under denne, så kan det høres 
krevende ut, men det trenger ikke nød-
vendigvis å være det. Det viktige å være 
klar over er at aktsomhetsvurde-
ringen skal utføres regel- 
messig, og stå i forhold 
til virksomhetens stør-
relse, virksomhetens 
art og kontekst virk-
somheten finner sted 
innenfor, forklarer 
Arnkværn. 

Han peker videre 
på at for en transport-
bedrift, skal man i all 
hovedsak utføre tran- 
sporten og vite hvem det er 
man utfører transporten for. 

Vil trolig bidra til å fjerne  
useriøse aktører
– Det som kanskje blir mer aktuelt for 
mindre bedrifter, er at de kan bli under-
lagt en undersøkelse. Mange av NLFs 
medlemmer kjører for bedrifter som 
åpenbart faller inn under åpenhetsloven, 
og som må gjennomføre en aktsomhets-
vurdering. Medlemmer i NLF kan derfor 
bli utsatt for en aktsomhetsvurdering, 
men det kommer ikke til å påvirke driften 
eller økonomien i noen grad, sier 
Arnkværn. 

Dette bekreftes også fra Forbruker- 
tilsynet.

– De større virksomhetene som om-
fattes av åpenhetsloven, og som fore ek-
sempel selger varene som transporteres, 
kan også måtte involvere og stille spørs-

mål og krav til sine leverandører 
i forbindelse med egen 

kartlegging og risikore-
duserende tiltak. Dette 
vil kunne være tilfelle 
uavhengig om leve-
randøren selv er om-
fattet av loven. Vi 
regner derfor med at 
åpenhetsloven vil ha 

ringvirkninger utover 
de som er direkte om-

fattet, som vil bidra til at 
ingen skal bli tjent med at 

useriøse aktører skal ha en kon-
kurransemessig fordel, understreker 
Bjørnum.

Flest små og mellomstore bedrifter
Ifølge medlemslistene til NLF for de 

selskapene som har 50 årsverk og 70 
millioner kroner i omsetning, kan det se 
ut som om det er mellom 60-70 med-
lemsbedrifter som vil bli direkte berørt 
av den nye loven. Antallet er basert på 
antall ansatte og selskapets regnskapstall 
for 2020. I opptellingen har det ikke 
blitt tatt høyde for balansesummen på 
35 millioner kroner, men de dekker de 
to øvrige kriteriene.
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BEHØVER IKKE VÆRE KREVENDE: – Det som loven 
forplikter deg til, er å foreta en aktsomhetsvurdering. 
Hvis du faller inn under denne, så kan det høres 
krevende ut, men det trenger ikke nødvendigvis å være 
det. Foto: NLF

ANSVAR: Seksjonssjef for tilsyn i Forbrukertilsynet, 
Christoffer Bjørnum, forklarer at hvorvidt en lastebileier 
vil være ansvarlig for hvor varene de frakter kommer fra 
eller måten de er levert på, vil bero på den konkrete 
kartleggingen og risikoen. Foto: Dag Jenssen/
Forbrukertilsynet

 – Vi vil slå ned på 
åpenbare og grove brudd 
på lovens bestemmelser, 

og vi har sanksjons- 
muligheter.

NY LOV: Formålet er å fremme 
virksomheters respekt for 

grunnleggende menneskerettig-
heter og anstendige arbeidsfor-

hold i forbindelse med produksjon 
av varer og levering av tjenester. 

Foto: Colourbox
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Flom Kjetting har i  
samarbeid med bilbergerne 
fra Vinterveiens helter, 
Thord Paulsen og Bjørn 
Lægreid, utviklet en helt  
ny kjetting for bransjens 
aller tøffeste oppgaver.

Flom Kjetting ble etablert i 1985 av Tor 
R. Flom i Drangedal. I dag betegnes de 
som store innen sitt felt, med hovedvekt 
på salg av hjulkjetting, lastesikring og 
løfteutstyr. Nå har selskapet inngått et 

samarbeid med to kjente bilbergere for å 
utvikle en kjetting som skal tåle det 
meste. 

Thord Paulsen kommer fra Odda Bil-
berging, mens Bjørn Lægreid er daglig 
leder hos Eidfjord Bilberging, og nå lan-
seres Blåmann Berging.

– I felleskap har vi laget markedets 
sterkeste kjetting som sikrer grep, styrke 
og trygghet en sjåfør trenger når de 
tyngste jobbene skal utføres, sier daglig 
leder i Flom Kjetting, Ingunn Flom.

Skal tåle enorme påkjenninger
Videre forteller hun at kjettingen er spe-
sialutviklet for bergingsbiler, transport 
og anlegg der kjettingen blir utsatt for 
store påkjenninger.

Den er særskilt konstruert for å unngå 
hjulspinn ved igangsetting med store, 
tunge biler og tung last i krevende situ-
asjoner.

Disse egenskapene 
har den nye kjettingen:
•   Piggkjetting med 8mm seksjoner 

i høyeste kvalitet
•   6mm herdet sidekjetting og 

spesialherdet 8 mm krok
•   7x8 mm firkantpigg med ultimat grep
•   Blåmann-herding for ekstra slitestyrke
•   Produsert i Norge, med norsk fornybar 

energi

Flom Kjetting:

–  Kanskje markedets 
sterkeste kjetting 

TØFFE KARER: Bilbergerne fra Vinterveiens helter, Thord Paulsen (til venstre) og Bjørn Lægreid, har sammen med Flom Kjetting utviklet en ny kjetting som skal tåle det meste. Foto: 
Flom Kjetting

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



Finn din lokale Dekkmann på www.dekkmann.no

KAMPANJE PÅ 
DEKKPAKKER TIL 
LASTEBIL!

Du som NLF-medlem får nå tilgang til eksklusive dekkpakker. Ta kontakt med din nærmeste 
Dekkmann avdeling for bestilling. Faktureres til avtalt pris ved påmontering i høst, senest den 
01.12.2022. Alle priser er eks. mva. og miljøavgift. Prisen varierer ut ifra type dekk og dimensjon. 

Vinter regummiert Trailer
Alle aksler:         
385/65R22.5 
CONTITREAD HTW2 
SCAN

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 6 DEKK

6 dekk ferdig montert 
på tilhenger:

18 571,-

Vinter Tippbil
Framdekk (2 DEKK):       
385/65R22.5 
FULDA WINTERCONTROL 
160K/158L 

Drivdekk (8 DEKK):         
315/80R22.5 
REGUMMIERT TECNO 
TREAD-A-TRW 3PMSF

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 10 DEKK

10 dekk ferdig montert 
på lastebilen:

34 464,-

Premium Vinter Transport
Framdekk (2 DEKK):       
385/65R22.5 
CONTINENTAL SCAN HS3 
164K (158L)3PMSF

Drivdekk (4 DEKK):         
295/80R22.5 
CONTINENTAL SCAN EX 
HD3 152/148M3PMSF

TRUCK KAMPANJE 
SERVICE 6 DEKK

6 dekk ferdig montert 
på lastebilen:

36 864,-



18 NLF-MAGASINET 2022 • NR 6

Følg drømmen ikke strømmen-turnéen:

Norges Lastebileier- 
Forbund, NHO Transport 
og SOTIN sparket i gang  
«Følg drømmen ikke  
strømmen»-turnéen mandag  
5. september. Første stopp 
var Fredrikstad og Kirkenes. 

Gjennom tre uker har det blitt arrangert 
rundt 40 arrangementer på ulike steder i 
Norge. Her har elever ved ulike yrkesfag-

linjer fått lære mer om transportnæringen 
og hvilke muligheter som finnes der. 

Sjåførmangel 
Mandag morgen ble skolegården ved 
Glemmen videregående skole i Fredrik-
stad fylt med en rekke ulike lastebiler, 
lastebilsimulator og pølsebod. Elever fra 
yrkesfag strømmet til for å se og lære mer 
om hva transportbransjen har å tilby. 

Noen elever hadde planene klare, og 
var sikker på at det var yrkessjåfør de øn-
sket å bli, mens andre hadde ikke bestemt 
seg riktig ennå. Er det en ting som er 
sikkert, er det at de som velger å bli yr-
kessjåfør, vil få seg jobb. 

Ferske undersøkelser viser nemlig at det 
er sjåførmangel, og at det er behov for minst 
2.500 nye sjåfører hvert år frem mot 2030.  

Viktig arena 
Turnéen skapte en god arena for bedrifter 
og fremtidige lærlinger å møtes. Mange 
ulike selskap stilte sine biler til disposi-
sjon, og nysgjerrige elver fikk prøvesitte 
bilene og stille spørsmål. 

Lasse Hammersgård, driftssjef i HSS 
Transport, mener at det er en viktig arena 
for å få vist seg frem. 

– Vi synes det er viktig å vise frem hvil-
ke muligheter som ligger i det å være yr-
kessjåfør. Dette er en god arena for å  

– En god arena for rekr uttering

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

MANGE FREMMØTTE: Følg drømmen ikke 
strømmen turnéen startet i Fredrikstad. Mange 
representanter fra næringen stilte opp, og en 
rekke elever kom for å møte transportnæringen.
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gjøre akkurat det. I dag 
har det vært mange ung-
dom som har kommet for å 

snakke med oss, og det setter 
vi veldig pris på, forteller 

Hammersgård. 
Det var høy aktivitet rundt 

kranbilene, og det var stas for ung-
dommen å få klyve opp i førerhuset, og 

ikke minst å få trykke på bilhornet. 

Vil gjøre næringen mindre «gubbete»
Til stede var også Tik Tok-stjernen, Jonas 
Henriksen, som går under navnet Laste-
biljonas. Han har kjørt lastebil i 11 år, er 
lastebileier og har fem biler. Han har 
gjennom sin Tik Tok-profil fått 45.000 
følgere, og bidrar til å gi folk et innblikk 
i transportbransjen. 

– Jeg tror det er viktig å vise 
frem yrkessjåføryrket fra inn- 

– En god arena for rekr uttering

HJELPER TIL: Lastebiljonas viser hvordan det skal gjøres.

GOD ARENA: Lasse Hammersgård, 
driftssjef i HSS Transport, mener Følg 
drømmen ikke strømmen er en god 
arena for å møte fremtidige 
lærlinger. 

I FØRERHUSET: Det var populært å prøvesitte lastebilene. 
Nysgjerrige elever fikk klatre inn i førerhuset og fikk svar 
på alle sine spørsmål.

SPENNENDE: Både Elise (til 
venstre)  og Mila vil vurdere 
muligheten for å bli yrkessjåfør.
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siden. Det er ikke alle som vet hva 
jobben innebærer, og jeg synes det 
er fint å kunne svare på spørsmål og 
bidra til god informasjon. Så må vi 
bruke litt humor, og et av målene er 
å gjøre bransjen mindre «gubbete», 
sier Henriksen, til NLF-Magasinet. 

Under arrangementet snakket han mye 
med ungdommen, og det ble også mulig 
kvalifisere seg til kjetting-NM. Selv om 
det ikke ble noen ny rekord i kjetting på 
Lastebiljonas, brukte han mye tid på å 
vise hvordan det ble gjort. Mange fikk 
forsøke å sette på kjetting selv, etter god 
innføring, tips og råd fra Henriksen.

– Spennende
NLF fikk hilse på to jenter som vurderer 
å bli lastebilsjåfør i fremtiden. 

– Det er veldig spennende å lære mer 
om det å bli lastebilsjåfør, forteller Elise, 
som er elev ved Glemmen videregående 
skole.

Hun har ikke bestemt seg for hva hun 
skal bli, men hun ser ikke bort fra at yr-
kessjåfør er et alternativ.

– Det høres fint ut å kjøre lastebil. Man 
får se store deler av landet, og det virker 
som en trivelig jobb, forteller Mila, som 
også er elev ved Glemmen videregående 
skole.

Dette lyder bra for en næring, som også 
ønsker å rekruttere flere kvinnelige sjåfører.

Sats på en lærling
Det er stor etterspørsel etter faglærte  
yrkessjåfører, og du kan velge blant mange 
forskjellige jobber, hvor som helst i og 
utenfor Norge.  Den vanligste veien til 
fagbrev som yrkessjåfør går gjennom to år 
på videregående skole, og to år som lærling 
i en bedrift. Som lærling kan du kjøre selv-
stendig fra den dagen du har fylt 18 år, og 
du får lønn i hele læretiden.

– Jeg har akkurat begynt som lærling 
hos Martinussens bilservice. For min del 
er det spennende og jeg lærer mye. Det 
ligger i familien å kjøre lastebil, og det 
har vært medvirkende til det valget jeg 
har tatt, forteller Theo.

Avdelingsleder ved Martinussen bil-
service, Knut-Erik Jacobsen, mener det 
er viktig å ta inn lærlinger og at følg 
drømmen-turnéen er en god plass for 
rekruttering.

– Det er ikke lett å finne nye sjåfører, 
men på denne måten får vi vist frem 
transportnæringen, og det viktigste er at 
alle de positive sidene ved å være yrkes-
sjåfør kommer tydelig frem, sier Jacob-
sen.

Nicolay har vært lærling hos Marti-
nussens bilservice i ett år, og trives godt. 
I dag er han på Glemmen videregående 
for å fremme det å være yrkessjåfør.

– Jeg tenkte først å bli bilmekaniker, 
men det å kjøre bergingsbil er utrolig 
spennende og lærerikt, forteller Nicolay.

NM i kjetting
Følg drømmen ikke strømmen turnéen 
pågår fremdeles i skrivende stund, men 
det hele avsluttes under Automessen i 
Lillestrøm den 28. september med den 
uhøytidelige konkurransen NM i kjet-
ting.  Alle NLFs regioner melder om 
gode arrangementer i hele landet, og 
forhåpentlig blir det rekruttert mange 
unge lovende yrkessjåfører for frem- 
tiden.

Følg drømmen ikke strømmen-turnéen:

FORNØYDE: Fra venstre: Silje Lie Lantz, Anne Marie 
Fjellseth og Liv-Marit Nordlie representer Sotin, og 
er alle fornøyde med dagens arrangement. 

KJETTING: Mange fikk forsøkt å legge på kjetting. 

LETT SYNLIG: Anne Marie Fjellseth fra Sotin, ankommer 
Glemmen videregående skole med den flotte turné-bilen.

LÆRLINGER: Både Theo (til venstre) og Nicolay 
er lærlinger hos Martinussen bilservice. I dag 
har de kommet til Glemmen VGS for å 
representere yrkessjåførfaget.



-Den klare forventningen er at strømpri-
sene forblir høye, sier Ina Therese Marås, 
som er kraftanalytiker på krafthandelsav-
delingen til Fjordkraft.

Lite vann i reservoarene 
-I Sør-Norge er fyllingsgraden i vannre-
servoarene på et historisk lavt nivå, og 
dette kan gi en utfordrende situasjon 
til vinteren og våren dersom det ikke 
kommer store nedbørsmengder de nær-
meste ukene. Reservoarene ligger i stor 
grad i høyden, og fra senhøsten kommer 
nedbøren her som snø forklarer Marås. – I 
fjor ble vi «reddet» av en ekstremt våt og 
vindfull oktober, men det er jo ikke sikkert 
vi er like «heldig» i år. 

For Midt og Nord-Norge har situasjonen 
vært annerledes det siste året. Nå for-
ventes prisene å stige også her. 

-Vi forventer at prisene her stiger opp 
mot 70-100 øre per KWh. Produsentene 
i Nord-Norge og Sverige øker vannverdi-
ene nå når det er mindre risiko for å tape 
vann. Bedre vær, kaldere temperaturer og 
fyringsbehov, lavere fyllingsgrad og 

mindre vindkraft fra Sverige er blant årsa-
kene til stigende strømpris i nord.

Politiske forhold påvirker
I tillegg til lave fyllingsgrader, er markedet 
preget at politiske prosesser og forhold. 
Dette gjør det vanskelig for kraftanalyti-
kerne å komme med klare spådommer om 
fremtidig prisutvikling.

-Russlands invasjon av Ukraina har sendt 
gassprisene til himmels. Dette har skapt 
store utfordringer for kraftsituasjonen 
på kontinentet. Både i EU og Norge pågår 
det politiske prosesser for å redusere 
energikostnadene for bedrifter, og 
resultatet av disse prosessene vil påvirke 
prisen. I EU vurderes for eksempel ulike 
former for pristak. De tiltakene som 
kommer vil påvirke strømprisen, og derfor 
er det vanskelig å komme med klare for-
ventninger til fremtidig strømpris. I tillegg 
har vi økende andel vindkraft i systemet. 
Dette bidrar til økte prissvingninger fra 
dag til dag, basert på hvor mye det blåser 
på kontinentet, sier Ina Therese Marås.

Hvilken strømavtale bør du velge?
Jørgen Daae er produktsjef for Fjordkraft 
Bedrift, og har en klar anbefaling når det 
kommer til valg av strømavtale.

-Jeg anbefaler forvaltningsavtaler, der de-
ler av forbruket er prissikret. Dette sikrer 
deg en jevnere og mer forutsigbar strøm-
pris, med mindre prissvingninger fra dag til 
dag og mellom timer enn spotprisavtaler. 
I perioder med høye priser slik som nå, 
ser vi også at disse avtalen er vesentlig 
billigere enn spotpris. Så langt i år har våre 
bedriftskunder med forvaltningsavtaler 
spart over 750 millioner sammenlignet 
med spotpris, forteller Daae.

Som NLF-medlem har du tilgang til flere 
ulike forvaltningsavtaler, med ulik risi-
koprofil. I dagens marked anbefaler vi NLF 
Forutsigbar eller NLF Kraftforvalting90.Ta 
gjerne en prat med en av våre rådgivere, 
så hjelper de deg å finne den beste strø-
mavtalen for din bedrift. 

Smarte strømsparetiltak  
Fjordkraft har mange smarte tips for en 
mer effektiv energihverdag, både på kort 
og lengre sikt. 
Enkle tips som du kan iverksette allerede 
nå er å senke innetemperaturen og plan-
legge for et jevnest mulig energiforbruk, 
for å unngå effekttopper. Mer langsik-
tige tiltak kan være å bruke et system 
for energioptimalisering eller installere 
solceller. Kontakt en energirådgiver hos 
Fjordkraft for å høre mer om mulighetene! 

 

Hva kan vi forvente av strømmarkedet i 
vinter, og hva bør du gjøre?
Sør-Norge har hatt høye strømpriser lenge, og nå har 
også prisene i midt og nord begynt å øke. Hva kan vi 
forvente framover, og hvilke valg bør du gjøre for din 
bedrift nå?

Annonseinnhold fra

Skann koden  
for å komme til  
kontaktsiden vår

Annonse



Dekkmann:
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Dekk har i alle år vært et omdiskutert 
tema sett opp mot den type kjøring en 
transportør har. Ofte er dekkvalgene 
knyttet til hvilken leverandør man har, 
eller det som erfaringsmessig gir best 
økonomi for bedriften. 

Bruker dekkene maksimalt
Mange ganger ønsker man å kjøre lengst 
mulig på de dekkene man har til rådighet, 
gjerne de som står innerst i garasjen med 
noen millimeter mønster igjen på. Med 
dagens prisnivå på dekk, kan det være god 
økonomi å utnytte dekkene maksimalt. 
Dekk er dekk, men ikke alltid.

Tragisk ulykke
Rapporten fra Statens Havarikommisjon 
(SHK) om utforkjøringsulykken på Lø-
renskog 14. mai 2021, der sjåføren dess-
verre omkom på grunn av dekkeksplo-
sjon, viser at rett dekk til rett bruk er 
meget viktig. 

Rapporten sier at det i ulykken var det 
venstre forhjulet som eksploderte, og 
gjorde at sjåføren mistet kontrollen på 
kjøretøyet. Begge bilens fremste dekk ble 
gransket inngående og resultatet viste at 
dekkene hadde en rekke inntrengninger 
av småstein og kutt etter kjøring på an-
leggsområder. 

Videre slår rapporten fast at disse kut-
tene var så dype at de berørte stålfor-
sterkningen (dekkets bærelag) under 
dekkbanen, og svekket dette. I 
tillegg var det dype sprekker i 
mønsterbanen, helt inn til 
stålforsterkninger. Det pekes 
videre på at dette kan ha på-
gått over lengre tid, og er 
vanskelig å avdekke ved en 
visuell inspeksjon. Konklu-
sjonen til SHK er at det er 
benyttet dekk som ikke er eg-
net for kjøring på anleggsom-
råder der det er fare for kutt fra 
sprengsteiner i veidekket.

– Mange ulike varianter
I Norge er vi heldige å ha mange profe-
sjonelle leverandører av dekk. Disse sitter 
inne med mye kunnskap om hva som er 
det beste dekket for bestemte typer kjø-
ring, og hva som gir den beste økonomi-
en. NLF har spurt samarbeidspartner 
Dekkmann ved, Torleiv Haukenes, om 
hvilke faktorer som er viktige å hensynta 
i valget av dekk med tanke på sikkerhet 
for at dekkeksplosjoner ikke skal skje.

– Lastebildekk blir laget i svært mange 
varianter for å oppnå best mulig egenska-
per knyttet til den typen kjøring laste- 

bilen har. Vi kan blant annet nevne dekk 
til langtransport, regionaltransport, lette-
re anleggskjøring, off-road/anleggsdekk 
for lukket områder og ikke minst vinter-
dekk. Sistnevnte er ikke knyttet til trans-
porttypen, men været, forteller Haukenes.

Han mener at det er her problemet som 
omtales kommer inn. 

Feil bruk av 
dekk kan være 
livsfarlig
Så lenge det har vært transport på vei, har dekk vært et 
omdiskutert tema. Er det en ting som likevel er sikkert, er 
det å være klar over viktigheten av å bruke rett dekk til rett 
bruk.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

VIKTIG Å VITE: – Lastebildekk blir laget i svært mange 
varianter for å oppnå best mulig egenskaper knyttet til 
den typen kjøring lastebilen har. Her er det viktig å velge 
rett type, forteller Torleiv Haukenes, i Dekkmann
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Bruker feil dekk
– Mange som driver med lettere anlegg-
skjøring og lignende, kjører med vinter-
dekk beregnet for vanlig veitransport. 
Dette for å få godt vintergrep når de 
kjører på offentlig vei. Det som er viktig 
å vite er at disse dekkene har ikke et til-
strekkelig beskyttelseslager under slite-
banen, understreker Haukenes.

Videre forklarer han at grunnen til det 
er at gummikvaliteten er laget for mak-
simalt is- og snøgrep. 

– Dette er negativt med tanke på kutt- 
og skjærskader. Mønsteret har også la-
meller/siper for godt vintergrep, men 
disse plukker stein – særlig inne på an-
leggsområdene. Sideveggene er også 
smekrere (tåler mindre) i vinterdekk for 

å gi forutsigbare handling-egenskaper. 
Summen av alt dette gjør at man risike-
rer gjennomtrenging av stein med påføl-
gende punktering, -eller i verste fall 
eksplosjon, sier Haukenes.

Framdekkene er spesielt viktig  
å sjekke
Det bekreftes at det finnes nå vinterdekk 
for denne typen kjøring, men at det er 
noen utfordringer med det.

– For å opprettholde vinteregenskape-
ne er det fortsatt grenser for hva dekket 
tåler i ren anleggskjøring. Ute på veien 
vil et slikt prestere dårligere med tanke 
på levetid og rullemotstand enn et ordi-
nært vinterdekk, sier Haukenes.

Til slutt forteller han at en eksplosjon 

av et framdekk er meget farlig sett opp 
mot en eksplosjon i et driv- eller boggi-
dekk. 

– Derfor er det spesielt viktig at det 
benyttes rett type framdekk til kjøringen 
man har, og aldri gjør kompromisser 
med disse. Inspiser dekkene daglig for 
kutt og skader, spesielt framdekkene. 
Tenk trafikksikkerhet først, og er du i 
tvil så sett dekket på en løpeaksel eller 
hengeraksel for å bruke det ut, avslutter 
Haukenes.

BRUK RIKTIG DEKK: Det er spesielt viktig at det benyttes 
rett type framdekk til kjøringen man har, og det 
understrekes at man aldri må gjørs kompromisser med 
disse. Foto: NLF
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I mai lyste Statens vegvesen ut en kon-
kurranse om etablering av flere døgnhvi-
leplasser langs E6 mellom Moss og Oslo. 
Utlysningen ble senere på sommeren 
trukket tilbake fordi det ikke kom inn 
noen søkere.

– En skandale
Administrerende direktør i Norges Las-
tebileier-Forbund (NLF) uttalte den gan-

gen at det ville være en skandale dersom 
det ikke kom på plass, og spesielt om år-
saken til at ingen søkte, var for dårlige 
vilkår. 

NLF har tidligere snakket med daglig 
leder i Rognerud Eiendom, Eva K. Rog-
nerud-Merli,  som drifter døgnhvileplas-
sen, Ormlia, i Eidsvoll. Hun mener at 
vilkårene med en kontrakt på tre år med 
mulig forlengelse med 1+1+1 år, ikke var 

en god nok avtale for å skaffe interessen-
ter. 

Også regionsjef for Østfold, Oslo og 
Akershus, J. Kristian Bjerke, tror at noe 
av årsaken til at interessen for å etablere 
ny døgnhvileplass har vært så lav har noe 
med de vilkårene SVV har satt. 

– Jeg tenker det er et svært kort per-
spektiv. Man må i en viss grad utvikle 
tomta, og man kommer ikke unna at man 
må båndlegge et stort areal. Området, der 
SVV ønsker å få etablert døgnhvile- 

Døgnhvileplasser:

Akutt mangel 
på døgnhvile-
plasser
I Nasjonal transportplan 2014 – 2023, er det lagt til  
grunn at det innen utgangen av 2023 skal stå ferdig 80  
døgnhvileplasser. I dag er det, ifølge Statens vegvesen,  
54 som er på plass.

DISKUSJON: Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og 
samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, diskuterte blant 
annet mangelen på døgnhvileplasser under medlemsmø-
te i Fredrikstad. Foto: Elisabeth Nodland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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plasser, er svært presset når det kommer 
til tomt. Det er nok andre penger å tjene 
i et slikt sentralt område, sier  
Bjerke.  

Vil ikke spekulere
På nåværende tidspunkt 
ønsker ikke prosjektle-
der i Statens vegvesen 
(SVV), Siv Kilskar, å 
spekulere i årsaken til at 
de ikke fikk inn noen 
søkere, men i en tidligere 
sak på Lastebil.no, fortalte 
hun at vilkårene de satte, ble 
diskutert internt i SVV. 

Noe av årsaken til utlysningen var at 
kontrakten med Fugleåsen snart vil gå ut, 

og at behovet for en erstatning av denne, 
måtte skje raskt.

– Den nevnte konkurransen om 
døgnhvileplasser ble avlyst i 

august. Avlysningen ble be-
grunnet i anskaffelsesfor-
skriften § 25-4 (1), hvor 
det står at oppdragsgi-
ver kan avlyse konkur-
ransen dersom det fore-
ligger saklig grunn, 

forteller Kilskar.
Hun bekrefter samtidig 

at det var svært lav interesse 
for konkurransen. 

– Statens vegvesen har tidligere in-
formert om at vi vil kunngjøre en ny kon-
kurranse i nærmeste framtid, med noen 

endringer som forhåpentlig vil øke inter-
essen og konkurransen om oppdraget.  Vi 
vurderer nå å gå i dialog med markedet, 
og håper at den dialogen vil gi oss innsikt 
og informasjon som gjør et fremtidig 
konkurransegrunnlag enda bedre, sier 
Kilskar til NLF Magasinet.

Hun er fullstendig klar over at det er et 
stort behov for døgnhvileplasser i områ-
det.

– Vi jobber videre med planer for hvor-
dan vi skal dekke opp dette 
behovet.

Dette må ikke bli et 
spørsmål om ressurser, 

men et spørsmål om 
anstendighet.

IKKE I MÅL: I 2013 ble det vedtatt at det skulle stå på 
plass 80 døgnhvileplasser innen 2023. Man er ikke i mål 
med dette arbeidet, og NLF krever nå handling. Foto: NLF/
arkiv
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Døgnhvileplasser:

Mulig forlengelse med Fugleåsen
Det har også blitt satt i gang arbeid for å 
se på mulighetene for å forlenge kontrak-
ten med Fugleåsen døgnhvileplass.

– Vi er i ferd med å inngå en midlerti-
dig forlengelse på Fugleåsen. Dette håper 
vi går i orden, og dersom vi får det til, vil 
nok en ny kontrakt bli signert om ikke så 
lenge, forteller seksjonsleder i SVV, Las-
se Berge.

– Nå har vi plasser nærme-
re svenskegrensa, men det 
er et stykke hvis man 
skal levere i Oslo. Det 
er derfor behov for å 
etablere ny døgnhvile-
plass på denne travle 
strekningen, forteller 
Berge.

Uthvilte sjåfører er viktig 
Å sikre at det blir nok døgnhvile-
plasser er også noe NLF gir uttrykk for 
er en kampsak i forbindelse med det nye 
statsbudsjettet for 2023.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene på-
legger yrkessjåførene å ta pauser og hvile 
tilstrekkelig lenge til å få en normal søvn-

periode. Uthvilte sjåfører er viktig for 
trafikksikkerheten og at de fyller minste-
kravene for godkjenning er svært viktig, 
både av hensyn til trafikksikkerhet, like 
konkurransevilkår og gode arbeidsvilkår.  

– Mange av dagens døgnhvileplasser 
tilfredsstiller ikke disse kravene, og regje-
ringen har en lang vei å gå for å oppfylle 
vedtaket om antall døgnhvileplasser. Vi 

ber derfor regjeringen om å be-
vilge nok ressurser til å bygge 

de resterende 26 døgnhvi-
leplassene, i tillegg til å 
bevilge ressurser til å 
oppgradere dagens ek-
sisterende døgnhvile-
plasser. Det er viktig at 
sjåførene får anstendige 

arbeidsvilkår, påpeker 
Mo.  
Samferdselsminister, Jon-

Ivar Nygård, kan ikke love noe 
når det gjelder å få på plass de siste 
døgnhvileplassene, men understreker at 
det er et viktig tema, og at han tar med 
seg de signalene NLF gir ham videre. 

– Nå er jeg kjent med at det er enkelte 
steder hvor det er utfordrende med plas-

ser og dårlig fasiliteter, og det ser vi 
svært alvorlig på. De signalene som NLF 
sender ut nå, er noe jeg tar med meg vi-
dere, sier Nygård. 

Et spørsmål om anstendighet
NLF-direktør, Geir A. Mo, understre-
ker at døgnhvileplassene åpenbart er en 
del av vegen og de som har bruk for dem 
har vegen som sitt fabrikkgulv.

– De har like mye krav på gode fasili-
teter som alle andre. Her sviktes det og 
Stortinget vedtok, mer eller mindre en-
stemmig i 2013, at det skulle stå klar 80 
døgnhvileplasser i 2023. Vi har sittet på 
nakken til både på statsråder og Statens 
vegvesen i alle disse årene, men vi er alt-
så ikke i mål. Nå forventer vi at dagens 
regjering, som har vært så tydelig på at 
dere skal ha en skikkelig «storrengjø-
ring» og rydde opp i dårlige arbeidsfor-
hold i Norge, også tar dette på alvor, sier 
Mo.

Han understreker videre at dette ikke 
må bli et spørsmål om ressurser, men et 
spørsmål om anstendighet og skikkelige 
arbeidsforhold for de som av veien som 
arbeidsplass.

MÅ ERSTATTES: Kontrakten med Fugleåsen døgnhvileplass går snart ut, og det er derfor kritisk å få erstattet denne, så raskt som mulig.  Foto: Elisabeth Nodland

Nå forventer vi at 
dagens regjering tar 

dette på alvor.
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Jubileumskonferansen på Lillestrøm: 

Under NLAs store   
jubileumskonferanse på 
Lillestrøm den 28. septem-
ber presenterte forsknings- 
leder ved Transportøkono-
misk institutt (TØI), Inger 
Beate Hovi, ferske tall fra ny 
forskning. Instituttet har sett 
på hvilke forutsetninger som 
må være til stede for å gjøre 
ny kjøreteknologi mer  
lønnsom.

I forkant ble det sendt ut spørsmål til alle 
leverandører av lastebiler på det norske 
markedet, og de ble forespurt om de kun-
ne gi informasjon på mest mulig sam-
menlignbare biler, fordelt på fire ulike 
drivlinjer; diesel, flytende biogass, batte-
rielektrisk og hydrogenelektrisk lastebil 
og trekkvogn. Informasjonen de ønsket 
seg var data på investeringspris, energi-
forbruk, batteripakke, tankstørrelse og 
rekkevidde.   

Data fra fire ulike leverandører
– Vi fikk informasjon fra fire ulike kjøre-
tøyleverandører som vi har anonymisert. 
Ingen av disse kunne gi informasjon om 
innkjøpspris for en hydrogenelektrisk bil. 
Deretter har vi sammenstilt og beregnet 
de totale eierskapskostnadene. Dette vil 
være eksempelberegninger for ulike case, 
fordi type anvendelse av kjøretøy påvirker 
blant annet innkjøpspris, drivstofforbruk 
og årlig kjørelengde for bilen, forklarer 
Hovi. 

Under konferansen ble hovedkonklu-
sjonene dratt frem, og det interessante var 
hvordan kostnadene er i bevegelse når 
man endrer på forutsetningene for de uli-
ke drivlinjene. 

For å forstå resultatene, ble det i forkant 
satt en rekke forutsetninger. 

Fem kroner ekstra per kilometer uten tilskudd

ØKONOMISK STIMULI: – Lang rekkevidde og gode lademuligheter er helt avgjørende for at batterielektrisk skal være 
lønnsom. Sånn sett er økonomisk stimuli nødvendig for at det skal være lønnsomt, sier forskningsleder ved TØI, Inger 
Beate Hovi. Foto: Elisabeth Nodland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Kort oppsummert er  
forutsetningene slik:
•   Man har gått ut fra en avskrivnings- 

periode på syv år

•   Man har tatt utgangspunkt i en tre- 
akslet lastebil og brukt medianverdi for 
årlig kjørelengde og delt denne med 
250 virkedager, for å få en gjennom-
snittlig daglig kjørelengde.

•   Årlig kjørelengde er satt til 52 000  
kilometer, noe som kan være litt i over-
kant langt for en elektrisk bil med 
dagens rekkevidde

•   Energiprisene er uten rabatt. For diesel 
og elektrisitet er det brukt Statistisk 
sentralbyrås (SSB) sine tall for andre 
kvartal 2022. Pumpeprisen for HVO 
er fra 26. september. For flytende bio-
gasser er prisinformasjonen fra februar 
2022.

•   Enovatilskudd er satt til 40 prosent på 
merkostnadene, som er det maksimale 
man kan få. Bompenger er fjernet for 
batterielektrisk, mens den er satt til 50 
prosent for gassdrevne biler

•   I utgangspunktet er biogassbilen cirka 
20 prosent dyrere, mens en batterielek-
trisk bil koster om lag to og en halv 
ganger så mye som en dieseldrevet bil.

Spørsmålet videre er hva som skjer når 
man endrer på de ulike forutsetningene. 

– Jeg har sett på hvordan den årlig  
kjørelengde påvirker kost- 

nadene, og hvordan de 
ulike forutsetninger 

som rekkevidde og 
effekt på hurtig- 
ladere endrer kost-
nadsbildet. Videre 
har jeg sett på 
hvordan ulike for-

utsetninger påvirker 
energikostnadene, og 

ikke minst, hva de øko-
nomiske støtteordningene 

betyr. Til slutt har jeg gjort de 
tilsvarende beregning for trekkvogner, 
men det er ikke gjort noen sensitivitets-
beregninger på dette, forteller Hovi.

Endring i kjørelengde
De første resultatene viser hva som skjer 
dersom forutsetningen om årlig kjøre-
lengdene endres, og deretter regner på 
differansen til dieselbil. 

– Hvis man reduserer kjørelengden til 
35 000 kilometer per år, slik at man får 
færre kilometer og fordele investe-
ringskostnaden på, får vi høyest utslag på 
den biogassdrevne bilen. Der øker kost-
nadene, mens vi ikke får tilsvarende ut-
slag for den batterielektriske bilen. Dette 
skyldes at man ved å kjøre 55 000 kilo-
meter vil ha et høyere behov for hurtig- 
lading gjennom dagen, noe som trekker 
kostnaden opp.

Hvis vi øker kjørelengden til 80 000 
kilometer per år, blir kostnaden lavere for 
den batterielektriske, fordi kapitalkost-
nadselementet slår kraftigere ut enn  
hurtigladingselementet. 

Økt rekkevidde senker kostnadene
– Dersom vi endrer på forutsetningene for 
rekkevidde, får vi endringer for den bat-
terielektriske bilen. Den blir betydelig 
billigere dersom man øker rekkevidden til 
200 kilometer. Økes rekkevidden videre 
til 250 kilometer, så synker 
kostnaden ytterligere. Dette 

Fem kroner ekstra per kilometer uten tilskudd

ENDRING I KJØRELENGDE: Hvis man reduserer kjørelengden til 35 000 kilometer per år, får man færre kilometer å fordele 
investeringskostnaden på. Her får vi høyest utslag på den biogassdrevne bilen. Kilde: TØI

– Uten Enovatilskuddet  
ville kostnadene for batteri-

elektriske biler ha økt 
med nesten fire kroner 

per kilometer.



Jubileumskonferansen på Lillestrøm: 

Nordic Logistics  
Association (NLA) har 
feiret sitt 10-årsjubileum  
i Norge med en storstilt 
konferanse på Automes-
sen i Lillestrøm. Konfe-
ransen ble arrangert i 
samarbeid med Norges 
Lastebileier-Forbund 
(NLF), som også er  
medlem av NLA.  

Det var i overkant av 160 som tok  
turen til konferansen som ble åpnet av 
samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. 

–  10 år me d nordisk samarbeid 
har gitt b etydelige resultater

skyldes at behovet for hurtiglading gjen-
nom dagen nærmest bortfaller, forklarer 
Hovi. 

Videre har hun sett på hva det betyr å 
øke effekten på hurtigladerne fra 150-300 
kilowatt, men med den opprinnelige for-
utsetningen om rekkevidde.

– Her vil man reduserer kostnadsdiffe-
ransen med en snau krone opp mot  
dieseldrevet bil, som er knyttet til redu-
sert tidsbruk for ladeprosessen, kommen-
terer Hovi.

Endring i dieselpris
– Først har vi sett på energiprisen for 
diesel og elektrisitet, slik den er i dag, og 
sammenlignet den med forutsetningen 
slik den var i første kvartal i fjor. Her går 
prisen ned på både dieseldreven og bat-
terielektrisk bil, men den relative  
forskjellen gjør at kostnaden for den 
elektriske bilen går mer ned enn for den 
dieseldrevne. Går vi to år tilbake, blir 
ytterligere kostnadsforskjell helt margi-
nal, sier Hovi.

Økte kostnader om  
støtteordningene fjernes
– Dersom man ikke hadde hatt Enovatil-
skuddet ville kostnadene for batterielek-
triske biler ha økt med nesten fire kroner 
per kilometer, gitt dagens innkjøpspris og 
rekkevidde. Kostnadene ville også gått 
noe opp for biogassdrevene biler. Dersom 
man i tillegg tar bort fritakene for bom-
penger, vil merkostnaden kommet på over 

fem kroner ekstra per kilometer på den 
batterielektriske bilen sammenlignet med 
dieselbilen, anslår Hovi.

Trekkvogn
– Til slutt har jeg sett på trekkvogner med 
en basis på en årlig kjørelengde på 80 000 
kilometer per år.  Det som er spennende 
her er at eierskapskostnadene for den bat-
terielektriske bilen faktisk blir billigere 
enn den dieseldrevne, og det gjelder også 
ved en kjørelengde på 52 000 kilometer 
per år. Utfordringen her er at det er lave-
re tillatt totalvekt for den elektriske semi-
traileren enn den dieseldrevne. Økes 
kjørelengden til over 100 000 kilometer 
per år kommer de to drivlinjene likt ut, 
noe som igjen skyldes behovet for hur-
tiglading, sier Hovi.  

Fortsatt behov for støtte 
– Konklusjonen er at lang rekkevidde og 
gode lademuligheter er helt avgjørende 
for at batterielektrisk drift skal være lønn-
som overfor dieseldreven lastebil. Gitt 
dagens kostnadsnivå på kjøp av elektriske 
lastebiler er økonomiske stimuli nødven-
dig for at noen operatører i det hele tatt 
vil vurdere batterielektrisk drift. De rela-
tive energikostnadene er også viktige, og 
for at batterielektriske og biogassbiler skal 
bli billigere enn diesel kan staten velge å 
betale eller innføre avgift på utslipp, f eks 
ved å øke CO2-avgiften. Et annet virke-
middel er regulering og nullutslippssoner 
i byene, avslutter Hovi. 

ENDRING I TILSKUDD: Dersom man ikke hadde hatt Enovatilskuddet ville kostnadene for batterielektriske biler ha økt 
med nesten fire kroner per kilometer. Kostnaden ville også gått betydelig opp på biogassdrevene biler. Kilde: TØI
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Deretter ble dagen brukt til å diskutere 
veien videre for det nordiske samarbeidet, 
med det grønne skiftet i transportsek- 
toren og håndhevingen av de nye veipak-
kereglene som bakteppe. Kort oppsum-
mert kan man si at det var et stjernespek-
ket lag fra samferdselssektoren og det 
nyeste innen teknologi og bærekraft som 
var presentert under konferansen, både 
som talere og utstillere på området.

NLA har all grunn til å feire 
– Ti år med et sterkt nordisk samarbeid 
på transportområdet har gitt betydelige 
resultater for transportørene. Med EUs 
veipakke har vi ett sett med regler som 
sikrer ordnede forhold i bransjen, slik at 
vi kan få slutt på sosial dumping og sikre 
lik og rettferdig konkurranse i det euro-
peiske godstransportmarkedet. Dette er 
til fordel for nordiske, såvel som euro- 

peiske transportører, sier NLA-leder, 
Erik Østergaard.

Neste utfordring blir det grønne 
skiftet.
– Ambisjonene er høye, både fra Brussel, 
men også nasjonalt fra regjeringene i 
Norden. De har vedtatt klimamål som er 
enda mer ambisiøse enn det som er ved-
tatt i EU. For en bransje som bruker tun-
ge kjøretøy, hvor omtrent 99 prosent for 
tiden kjører på fossile brensler, er utfor-
dringen enorm, sier Østergaard.  

Jubileumsmiddag
Etter konferansen ble det stor ju-
bileumsmiddag for alle i NLA og inviter-
te samarbeidspartnere. Middagen ble 
holdt på historiske Hotell Bristol i Oslo, 
og også her var samferdselsministeren til 
stede.

Det ble taler og gratulasjoner fra blant 
annet statsråden, IF-forsikring og Sta-
tens vegevesen for å nevne noen. 

Middagen ble en god sosial arena for 
både diskusjoner og livlige samtaler  
utover kvelden.

NLA årsmøte
Torsdag morgen ble det holdt årsmøte i 
NLA, hvor alle de nordiske landene var 
samlet. Dette foregikk også på Hotel 
Bristol. For å starte møtet ble det holdt 
en orientering fra Statens vegvesen om 
hvordan de arbeider, og ikke minst hvor-
dan de skal gjøre veiene tryggere og mer 
tilgjengelig. 

Det ble gode diskusjoner, og det ble 
også konkludert med at alle de nordiske 
landene sitter med en del felles utfor-
dringer, samtidig som alle har noe å lære 
av hverandre. 

–  10 år me d nordisk samarbeid 
har gitt b etydelige resultater

GOD STEMNING: Jubileumsmiddagen til NLA ble holdt på 
Hotel Bristol i Oslo. Foto: Julie Brundtland

NORDISK SAMARBEID: Torsdag 29. september holdt NLA 
sitt årsmøte. Foto: Elisabeth Nodland

SKÅL: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skåler for 
NLA. Foto: Julie Brundtland

GODT SAMARBEID: Fra venstre: 
Rickard Gegö (SÅ), Geir A. Mo 
(NLF), Erik Østergaard (DTL) og 
Torsten Laksafoss Holbek (NLA). 
Foto: Julie Brundtland
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– Vi frykter det som kom-
mer. Dersom kuttene går på 
tradisjonell samferdsel som 
rassikring, fylkesveger og 
fullføring av viktige prosjek-
ter, som for eksempel Oslo-
fjordtunnelen, er dette ille, 
sier administrerende direktør 
i NLF, Geir A. Mo. 

Er det et mantra som går igjen når det 
gjelder kommende statsbudsjett, så er det 
at det skal skjæres til beinet og at det blir 
store innstramninger. Dette bekrefter 
samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, 
også vil gå utover samferdselsbudsjettet.

Han presiserer videre at vi er inne i en 
tid hvor man må holde igjen på den of-
fentlige pengebruken. 

– Blant annet skyldes det etterdønnin-
gen etter korona, det skyldes den pris-
veksten vi har og det skyldes krigen i 
Ukraina. Vi er opptatt av å begrense vek-
sten i rentene, sånn at ikke det går utover 
arbeidsplassene og hverdagsøkonomien 
til folk i landet vårt, og da må vi holde 

tilbake på offentlig pengebruk. Det vil 
også prege samferdselsbudsjettet, sier Ny-
gård.

Selv om han ikke kan kommentere det 
som vil komme, forsikrer han alle om at 
det fremdeles vil bli bygd veier.

– Skal bære mindre preg av å være 
en ønskeliste
– Det skal fremdeles bygges ufattelig mye 
vei, på tross av kutt. Mange prosjekter er 
allerede i gang, og jeg har heller ikke sagt 
at det ikke kommer noen nye prosjekter, 
men dere må bare vente med å se hvordan 
det blir til statsbudsjettet kommer, sier 
Nygård.

Statsråden om kommende statsbudsjett:

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

– Nå må vi holde t ilbake

Statsbudsjettet 2023:
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Han opplyser vider om at samferdsels-
budsjettet var lagt opp til å øke fra cirka 
81 milliarder kroner til godt over 90 mil-
liarder kroner. 

– Den veksten vil kommer ikke, og det 
betyr at vi må klare oss med omtrent den 
pengemengden vi har, sier Nygård.

Det betyr at de prosjektene som ble lo-
vet i nasjonal transportplan, vil måtte 
bruke betydelig lengre tid på å bli gjen-
nomført. Dette er også noe av grunnen til 
at ny transportplan (NTP) legges frem 
allerede våren 2024. 

– Vi mener at det er viktig at vi gjen-
reiser nasjonal transportplan som et 

helt etterrettelig styringsdoku-
ment, det vil si at vi vil at 

det skal være mindre 
preget av å være øn-

skeliste. Da NTP 
kom ut forrige 
gang, var den 
preg av at det 
var rom for 
norsk økonomi 
å bruke mer 
på samferdsel, 
men slik er 
det ikke len-
ger, mener 
samferdsels-
ministeren.

NLF med 
klare oppfor-

dringer
Med dette som bak-

teppe, har Norges Laste-
bileier-Forbund (NLF) 

innsett at det blir kutt, men 
har samtidig klare anbefalinger og 

ønsker for hva som bør prioriteres med 
de midlene en har. 

– NLFs klare anbefaling er å prioritere 
ned de ideologiske prosjektene og heller 
prioritere å investere fast infrastruktur og 
faste verdier. Det blir viktigere enn tidli-
gere å fortsette dette arbeidet, ellers fryk-
ter vi at det blir mindre å gjøre og større 
arbeidsledighet for våre bedrifter og for 
transportører i tillegg til bygg og anleggs-
bedriftene. Vi må heller ikke glemme at 
dette kommer på toppen av en voldsom 

kostnadsøkning som de samme bedriftene 
nå står midt oppi for å håndtere, sier Mo.

NLF sendte i den forbindelse et skriv 
til statsministeren, finansministeren, 
samferdselsministeren og klima- og mil-
jøministeren med innspill til regjeringens 
forhandlinger om statsbudsjettet 2023. 
Dette skjedde i forkant av regjeringens 
budsjettkonferanse tidligere i september.

Etterslep 
I skrivet fremhever NLF at norsk infra-
struktur er i kritisk tilstand, og at det er 
et enormt behov for å ta igjen vedlike-
holdsetterslep samtidig som store deler av 
veinettet trenger oppgradering for å bed-
re trafikksikkerheten og fremkommelig-
heten.  

Videre påpekes det at Rådgivende  
ingeniørers forening (RIF) anslår at det 
er behov for ca. 700 milliarder kroner til 
vedlikehold og helt nødvendige oppgra-
deringer på fylkesvei-strekninger, ca. 300 
milliarder kroner til vedlikehold og opp-
graderinger av kommunale veier, og at det 
til vedlikehold og nødvendige oppgrade-
ringer av riksveinettet er behov for ca. 
1 100 milliarder kroner. I tillegg kommer 
økte kostnader for vintervedlikehold og 
rassikring.  

– Dersom samferdselsbudsjettene ikke 
øker i takt med prisstigningen fører det 
til de facto kutt og nedskalering i arbeidet 
med å sikre kritisk norsk infrastruktur. 
Og jo lenger vi venter med rassikring, jo 
dyrere blir det på sikt. Derfor ber vi  
regjeringen om å øke samferdselsbudsjet-
tet og prioritere kritisk norsk infrastruk-
tur. I tillegg ønsker vi at det legges frem 
status i kartleggingen av vedlikeholdset-
terslepet, sier Mo. 

Trenger flere døgnhvileplasser 
I Nasjonal transportplan 2014 – 2023, er 
det lagt til grunn at det innen 
utgangen av 2023 skulle stå  

Statsråden om kommende statsbudsjett:

– Nå må vi holde t ilbake

RAS: NLF frykter at det vil bli mindre penger til 
vedlikehold og rassikting. Langs mange veistrekninger i 
Norge lever folk med overhengende rasfare på daglig 
basis. Her går det galt på RV 41 ved Haugsjåsund.  
Foto: Statens vegvesen

INGEN VEKST: – Veksten i vegsektoren vil ikke komme,  
og det betyr at vi må klare oss med omtrent den 
pengemengden vi har, sier samferdselsminister  
Jon-Ivar Nygård. Foto: Elisabeth Nodland
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Statsbudsjettet 2023:

ferdig 80 døgnhvileplasser. I dag er det 
ifølge Statens vegvesen 54.

Kjøre- og hviletidsbestemmelsene på-
legger yrkessjåførene å ta pauser og hvile 
tilstrekkelig lenge til å få en normal søvn-
periode. Uthvilte sjåfører er viktig for 
trafikksikkerheten og Vegdirektoratet har 
utarbeidet en håndbok (håndbok V136, 
Statens vegvesen 2014) med minstekrav 
til en godkjent døgnhvileplass. Minste-
kravene er viktig både av hensyn til tra-
fikksikkerhet, like konkurransevilkår og 
gode arbeidsvilkår.  

– Mange av dagens døgnhvileplasser 
tilfredsstiller ikke disse kravene, og regje-
ringen har en lang vei å gå for å oppfylle 
vedtaket om antall døgnhvileplasser. Vi 
ber derfor regjeringen om å bevilge nok 
ressurser til å bygge de resterende 26 
døgnhvileplassene, i tillegg til å bevilge 
ressurser til å oppgradere dagens eksis-
terende døgnhvileplasser. Det er viktig at 
sjåførene får anstendige arbeidsvilkår, 
påpeker Mo.  

Avgiftskutt 
NLF viser til brev signert NLF og NHO 
Logistikk og Transport sendt til finans-
ministeren og partiene på Stortinget den 
9. mars, der de pekte på behovet for tiltak 
for å hjelpe transportbedrifter med store 
likviditetsproblemer som følge av den 
drastiske økningen i dieselpriser. 

Mange lastebileiere har opplevd det 
som problematisk å få hentet inn prisøk-
ningen i fraktkostnadene, og det har også 
tidligere blitt påpekt at det er offentlige 
oppdragsgivere som er vanskeligst å for-
handle med. Dette resulterte i at nærings-
ministeren i våres sendte ut en oppfor-
dring til offentlige oppdragsgivere om å 
tilby balanserte kontraktsvilkår.  

– Vår erfaring er imidlertid at dette 
ikke har gitt resultater. Vi ber derfor re-
gjeringen følge opp dette med nye og 
sterkere oppfordringer. På bakgrunn av 
dette ber NLF regjeringen om å midler-
tidig redusere eller fjerne av veibruksav-
giften, sier Mo. 

Utslippskutt 
NLF ber også om redusert veibruksavgift 
på biodrivstoff for å oppnå utslippskutt. 

– Vi mener det er viktig at regjeringen 
sørger for fritak for veibruksavgift for 100 
prosent avansert biodrivstoff og samtidig 
innfører en ordning for rapportering av 

biodrivstoff solgt utover det som rappor-
teres som del av omsetningskravet. Vi ber 
også regjeringen arbeide for endringer i 
drivstoffmatrisen slik at avansert biodriv-
stoff utenfor omsetningskravet gis 
klimapoeng på lik linje med biogass fra 
tilsvarende råstoff og ikke likestilles med 
fossil diesel, slik det gjøres i dag, kom-
menterer Mo. 

Andre punkter som foreslås er å vide-
reføre Enova sin søknadsording for eta-
blering av fyllestasjoner for biogass, samt 
å øke støtten til kjøp av gassdrevne kjøre-
tøy. 

Fem millioner til grønn satsning 
Grønt landtransportprogram (GLP) ble 
etablert i januar 2021, etter å ha mottatt 
oppstartbevilgning fra Klima- og miljø-
departementet i november 2020.

Det er et forpliktende offentlig-privat 
samarbeid for å realisere det grønne skif-
tet i den landbaserte næringstransporten. 
Så langt er 26 næringsorganisasjoner med 
i programmet, som også skal knytte til 
seg partnerbedrifter og observatører fra 
offentlig sektor. GLP er et av de viktigste 
verktøyene til transportsektoren for å 
samarbeide om å nå det grønne skiftet og 
kutte utslippene.

– For å videreføre dette arbeidet og 
oppnå en mer bærekraftig transportnæ-
ring, ber vi om at regjeringen bevilger 
fem millioner kroner til Grønt Land-
transportprogram, avslutter Mo. 

FAKTA:

Oppsummering:
For statsbudsjettet 2023 ønsker NLF at:

•  Regjeringen øker samferdsels- 
budsjettet og setter av midler til å 
kartlegge vedlikeholdsetterslepet  
på norsk veiinfrastruktur. 

•  Regjeringen kompenserer for de økte 
utgiftene til transportnæringa fra 
bl.a. økte drivstoffpriser ved å 
redusere veiavgifter på diesel, og 
avgiftsfritak på biodrivstoff. 

•  Regjeringen følger opp Stortings- 
vedtaket om å bygge 80 døgnhvile-
plasser innen utgangen av 2023. 

•  Regjeringen viderefører ENOVA- 
støtten til etablering av fyllestasjoner 
for Biogass. 

•  Regjeringen satser på støtteordninger 
for etablering og bygging av 
ladeinfrastruktur for tungtransport. 

•  Regjeringen bevilger tilstrekkelige 
ressurser til Statens vegvesen for økt 
kontrollvirksomhet, bemanning og 
digitalisering, i forbindelse med 
implementeringen av EUs mobilitets-
pakke.

•  Regjeringen bevilger 5 mill. kroner til 
Grønt Landtransportprogram.

VIKTIG PRIORITERING: NLF-direktør, Geir A. Mo, mener at det er svært viktig å prioritere ned de ideologiske prosjektene 
og heller prioritere å investere fast infrastruktur og faste verdier. Foto: Elisabeth Nodland
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Strømpriser som s vir – her er 
tipsene på hva du  kan gjøre
Sør-Norge har hatt høye 
strømpriser lenge, og nå har 
også prisene i midt og nord 
begynt å øke. Det er også 
spådd at prisene bare vil 
fortsette å øke.

I tillegg til vedvarende høye dieselpriser, 
skaper også høye strømpriser utfordringer 
for store deler a næringslivet. Det ser hel-
ler ikke ut til at det kommer en umiddel-
bar endring.

Fredag 16. september la regjeringen 
fram en støtteordning for næringslivet i 
form av en låneordning til bedrifter som 
gjør energikartlegging eller investerer i 
energisparing.

Mandag 19. september var Stortinget 
samlet for å diskutere strømkrisen. Det 
skal angivelig ha kommet 94 strømforslag 
på bordet fra opposisjonen, men det var 
ingen nye innspill til strømstøtte til næ-
ringslivet. I mellomtid fortsetter strøm-
prisene å stige.

– Den klare forventningen er at strøm-
prisene forblir høye, sier Ina Therese Ma-
rås, som er kraftanalytiker på krafthan-
delsavdelingen til Fjordkraft.

Lite vann i reservoarene 
Det meldes om at fyllingsgraden i vann-
reservoarene i Sør-Norge er på et historisk 
lavt nivå, og dette kan gi en utfordrende 
situasjon til vinteren og våren dersom det 

ikke kommer store nedbørsmengder de 
nærmeste ukene. 

– Reservoarene ligger i stor 
grad i høyden, og fra sen-
høsten kommer nedbø-
ren her som snø. I fjor 
ble vi «reddet» av en 
ekstremt våt og vind-
full oktober, men det 
er jo ikke sikkert vi er 
like «heldig» i år, for-
klarer Marås. 

For Midt- og Nord- 
Norge har situasjonen vært 
annerledes det siste året. Nå  
forventes prisene å stige også her. 

– Vi forventer at prisene her stiger opp 

mot 70-100 øre per KWh. Produsentene 
i Nord-Norge og Sverige øker vannverdi-
ene nå når det er mindre risiko for å tape 
vann. Bedre vær, kaldere temperaturer og 
fyringsbehov, lavere fyllingsgrad og min-
dre vindkraft fra Sverige er blant årsake-
ne til stigende strømpris i nord, opplyser 
Marås.

Politiske forhold påvirker
I tillegg til lave fyllingsgrader, er marke-
det preget at politiske prosesser og for-
hold. Dette gjør det vanskelig for kraft-
analytikerne å komme med klare 
spådommer om fremtidig prisutvikling.

 – Russlands invasjon av Ukraina har 
sendt gassprisene til himmels. Dette har 
skapt store utfordringer for kraftsituasjo-
nen på kontinentet. Både i EU og Norge 
pågår det politiske prosesser for å reduse-
re energikostnadene for bedrifter, og re-
sultatet av disse prosessene vil påvirke 
prisen, påpeker Marås.

Videre forteller hun at det i  EU 
vurderes for eksempel ulike 

former for pristak. 
– De tiltakene som 

kommer vil påvirke 
strømprisen, og derfor 
er det vanskelig å 
komme med klare 
forventninger til frem-
tidig strømpris. I til-

legg har vi økende andel 
vindkraft i systemet. 

Dette bidrar til økte priss-
vingninger fra dag til dag, ba-

sert på hvor mye det blåser på kontinen-
tet, sier Marås.

– Den klare  
forventningen er at 
strømprisene forblir 

høye.

HØYE PRISER: – Russlands invasjon av Ukraina har sendt 
gassprisene til himmels. Dette har skapt store 
utfordringer for kraftsituasjonen på kontinentet, sier Ina 
Therese Marås, som er kraftanalytiker på krafthandels-
avdelingen til Fjordkraft. Foto: Fjordkraft

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Strømpriser som s vir – her er 
tipsene på hva du  kan gjøre

Gode fordeler for  
NLF-medlemmer
Jørgen Daae er produktsjef for Fjord-
kraft Bedrift, og har en klar anbefaling 
når det kommer til valg av strømavtale.

– Jeg anbefaler forvaltningsavtaler, der 
deler av forbruket er prissikret. Dette 
sikrer deg en jevnere og mer forutsigbar 
strømpris, med mindre prissvingninger 
fra dag til dag og mellom timer enn 
spotprisavtaler. I perioder med høye pri-
ser slik som nå, ser vi også at disse avta-
lene er vesentlig billigere enn spotpris. 
Så langt i år har våre bedriftskunder med 
forvaltningsavtaler spart over 750 milli-
oner sammenlignet med spotpris, fortel-
ler Daae.

Som NLF-medlem har du tilgang til 
flere ulike forvaltningsavtaler, med ulik 
risikoprofil. I dagens marked anbefaler 
vi NLF Forutsigbar eller NLF Kraftfor-
valting90. 

Om du er 
interessert er 
det bare å ta kon-
takt med en av 
rådgiverne i Fjord-
kraft, for å finne en 
strømavtale for din be-
drift. 

Smarte strømsparetiltak  
Fjordkraft har mange smarte 
tips for en mer effektiv energi-
hverdag, både på kort og lengre 
sikt. 

Enkle tips som du kan iverksette allere-
de nå er å senke innetemperaturen og 
planlegge for et jevnest mulig energifor-
bruk, for å unngå effekttopper. Mer 
langsiktige tiltak kan være å bruke et 
system for energioptimalisering eller 
 installere solceller. 
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Øst politidistrikt har mot-
tatt en rekke anmeldelser på 
bensinkort/kredittkort som 
er blitt utsatt for skimming 
av pumpeautomater på ulike 
bensinstasjoner. 

– Bensinstasjoner på aksen E18/E6 gjen-
nom Romerike, Follo og Østfold er særlig 
utsatt, forteller politioverbetjent i Øst 
politidistrikt, Jan Kevin Brunvoll. 

Han forteller videre at det nye er at 
pumpeautomater for truckdiesel også er 
utsatt.  

– Dette skyldes formentlig at det tar 
lengre tid for lastebilfirmaer å oppdage at 
kortene har blitt misbrukt. Det vi ser, er 
at de kortene som er blitt utsatt for skim-
ming/kopiering, blir kun benyttet til å 
fylle drivstoff, sier Brunvoll. 

– Bør anmelde alle slike saker 
Nå oppfordrer han samtlige drivstoffleve-
randører til å gå igjennom sine rutiner og 
holde et årvåkent øye med automatene for 
å unngå denne type kriminalitet.  

– Lastebilsjåfører oppfordres til å un-
dersøke automatene både visuelt og ved å 
«røske» i området for kortavlesing/tasta-
tur. Vær oppmerksom på at hele paneler 
(tastatur, kortleser og rammen rundt 
skjermen) kan være montert utenpå  
den ekte delen av automaten, forklarer 
Brunvoll.   

Til slutt mener han at alle avvik, eller 
forsøk på svindel/skimming bør anmeldes 
til politiet så snart som mulig.  

– Oppdager dere flere tilfeller på kort 
tid, kan dere kontakte meg direkte,  
avslutter Brunvoll. 

Kjent problemstilling 
Dette er også en problemstilling Norges 
Lastebileier-Forbund (NLF) er klar over. 
Med de høye dieselprisene vet vi at antall 

dieseltyverier og kortsvindel øker. Det 
later til å være en høy korrelasjon mellom 
disse. Det har gått ut flere advarsler om 
skimming og stjeling av bankkort i år. 

NLFs samarbeidsparter, Circle K, mer-
ket før sommeren at det var et økende 
antall sjåfører som hadde innbrudd i sine 
biler, hvor kort og kode ble stjålet.

Her er noen av grepene Circle K 
anbefaler for å forhindre tyveri fra 
bilene dine:  
•   Oppbevar aldri kort og kode sammen 

og i spesielt ikke i bilen! 
•   Kortet er et verdipapir pålydende det 

kjøpetaket som ligger i kortet. 
•   Følg med på transaksjonene i Circle Ks 

online Kundeportal, og meld straks fra 
dersom du oppdager unormale transak-
sjoner. I kundeportalen kan du enkelt 
spore transaksjonene fra din PC eller 
mobil.  

•   Bytt gjerne til 2-kortsløsning. Ring vår 
kundeservice på 22962500 så hjelper vi 
deg. 

•   Endre PIN koden til selvvalgt kode i 
Kundeportalen  

•   Dersom du må dele PIN kode med an-
dre, send koden på SMS til mottake-
ren. Har du sporadisk innleide sjåfører 
så sett ny kode etter bruk

Circle K har ikke opplevd  
skimming ved sine stasjoner. De 
har likevel tatt flere grep i det siste:
•   På enkelte ubetjente stasjoner som man 

ser at kjeltringene har benyttet, har det 
blitt installert kamera. 

•   Circle K har også installert «skimming 
prevention» på flere terminaler, og in-
stallert kontaktløs betaling ute på pum-
per og installert deksel over flere av 
kortterminalene – slik at det ikke går 
an installere «spionkamera» uten at det 
oppdages.

•   Circle K har også fått flere sikrere me-
toder å betale med nå slik som Mobil 
betaling. 

•   I kundeportalen kan kunden blant an-
net legge inn alarmer slik at de blir 
varslet iht de kravspekk kunden har 
valgt.

Politiet advarer om økt 
skimming av pumpeautomater

VÆR PÅ VAKT: Politiet oppfordrer samtlige drivstoffleverandører til å gå igjennom sine rutiner og holde et årvåkent øye 
med automatene. Det nye er at pumpeautomater for truckdiesel også er utsatt for skimming. Foto: Elisabeth Nodland

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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Vi er et landsdekkende team med bred kompetanse til å gjøre din 
hverdag enklere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale 

NLF-ekspert:

Kontakt oss for finansiering!

nordeafinance.no
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Å legge på prisen var akku-
rat det Rune Jørgensen AS 
måtte gjøre da dieselprisene 
gikk til himmels. Han mener 
transportnæringen må være 
tøffere og ikke være redd for 
å ta den prisen det faktisk 
koster.

I Våler, nærmere bestemt Granitt- 
veien, finner vi transportbedriften Rune 
Jørgensen AS. Utenfor står de karakteris-
tiske blå lastebilene, og det har gjennom 
årenes løp blitt stadig flere av dem. 

I forbindelse med at Forbundsstyret 
i NLF besøkte region 1, tok hele styret 
turen innom Rune Jørgensen, som har 
vært NLF-medlem siden 1990.

Tok over etter faren sin
Jørgensen tok over en lastebil etter sin far 
og startet et enkeltmannsforetak i 1988. 
Én lastebil ble til to i 1992, samtidig som 
den første personen ble ansatt. Aksje- 
selskapet ble dannet i 1997, og bilparken 
økte til fire biler og tre ansatte. I år 2000 
kjøpte Jørgensen opp firmaet Container 
Transport og gikk direkte fra fire til elle-
ve biler. Siden den gang har det skjedd 
mye. 

I dag har selskapet 35 ansatte, med fire 
i administrasjonen, 35 lastebiler i drift og 
38 tilhengere.

– Slik har utviklingen gått, men ved 
endringer så oppstår det nye behov. I  
forbindelse med oppkjøpet i 2000, sluttet 
jeg mer eller mindre å kjøre lastebil selv. 
Jeg hadde nok med å styre bedriften,  
forteller Jørgensen. 

Ny tomt i 2012
Jørgensen leide tidligere lokaler fra Moss 
Transportforum, men i 2012 flyttet de 
inn i nye lokaler i Granittveien. Der fikk 
de større plass og en tomt på rundt 20 mål 
som han gikk inn og kjøpte sammen med 
to kamerater i entreprenørbransjen. 

– Når det kommer til transportom- 
rådene vi jobber i, så driver vi betydelig 
med bygg og anlegg. Vi tilbyr tjenester 
innen både kranbiler, krokløftbiler, semi-
trailere og anleggstransport, og vi påtar 
oss oppgaver for både det offentlige og 
private, hovedsakelig på Østlandet,  
forteller Jørgensen. 

Tilfredsstillende bunnlinje
I fjor omsatte selskapet for drøye 60  
millioner kroner i transporttjenester.

– I år forventer vi å omsette for rundt 
65-67 millioner. Sånn sett har vi en til-
fredsstillende bunnlinje, men den er ikke 
på veldig mye mer enn det det bør være. Vi 
har også merket dieselprisene som har vært 
høye den siste tiden, forteller Jørgensen.

Han bekrefter at de som alle andre i 
transportbransjen har måttet fokusere på 
de økte dieselkostnadene.  

– For vår del har vi hatt kunder som har 
hatt forståelse for at dieselprisene har vært 
uvanlig høye og at dette må kompenseres 
for i våre transporttjenester. Vi har derfor 
fått kompensert for dette i stor grad, selv 
om noen kunder har vært tregere enn an-
dre, sier Jørgensen.

Han forteller videre at bunnlinjen per 
juli var noe dårligere enn i fjor, men at de 
fremdeles har overskudd.

Forbundsstyret besøker region 1:

– Tjener du 
for lite, må du 
legge på prisen

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0

GOD UTVIKLING: Rune Jørgensen startet med sin fars gamle lastebil i 1988. Siden den gang har selskapet vokst og har i dag 35 biler og 35         ansatte. Alle foto: Elisabeth Nodland
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Den viktige 
rekrutteringen
Rekruttering er også en 
viktig faktor som Jørgensen har 
i bakhodet hele tiden.

– Jeg er så heldig å ha en svært stabil 
sjåførbase. Mange har kjørt for meg i mer 
enn ti år, men jeg ser at både jeg og sjå-
førstaben blir ett år eldre for hvert år som 
går, samtidig som det ikke fylles opp med 
mange nok yngre, sier Jørgensen.

De vil derfor til syvende og sist komme 
opp i de samme rekrutteringsutfordrin-
gene som generelt sett er en utfordring for 
hele bransjen.

Jørgensen er også godkjent lærlinge- 
bedrift. Han har opp gjennom årene hatt 
ca. 15 lærlinger i bedriften. 

– Har ikke råd til å «leke»
Det grønne skiftet er over oss alle, men 
Jørgensen har ikke skaffet seg noen elek-
trisk lastebil riktig ennå.

– Jeg har ikke noe imot el-biler, men vi 
kan ikke ta en slik investering før de 

er bra nok.  Det at ASKO kjø-
per el-lastebiler er vel og 

bra, men for oss som 
lever kun av transpor-

ten, har ingen mulig-
het til å kjøpe en bil 
til fire-fem millio-
ner kroner og ha 
halv produksjon. 
Det tror jeg heller 

ikke mange av NLFs 
medlemmer har. Ver-

ken vi eller våre kollega-
er som driver transport, har 

råd til å «leke», slår Jørgensen 
fast. 

– Gjør noe med det
På spørsmålet om han syns det er rett at 
NLF har jobbet så hardt for å få avgift-
skutt som følge av de høye dieselprisene, 
er svaret til Jørgensen ja, men med et lite 
forbehold. 

– Jeg forstår at det næringspolitisk 
overfor medlemmene er viktig at NLF 
har rettet søkelyset på dieselprisene. Sam-
tidig er min tanke at man som bedrifts-

eier selv er ansvarlig for å ta seg betalt for 
det tjenesten koster. Dersom transporten 
ikke gir oss råd til å kjøpe en ny lastebil, 
da blir det heller ikke noe kjøp. Sånn må 
også transportnæringen operere. Jeg tror 
nok mange av oss er litt for mye husmann 
med kundene våre, og jeg tror vi må være 
litt tøffere og si at dessverre, dette trans-
portoppdraget tar ikke, for vi tjener ikke 
penger på det, sier Jørgensen.

Han fortsetter med å understreke at 
deres kunder leser de samme avisene og 
har også fått med seg den dramatiske 
utviklingen i dieselprisen. 

– Man kan i alle fall ikke sitte og kla-
ge på at man taper penger. Da må man 
gjøre noe med det. Det er heller ikke slik 
at det er NLFs oppgave er å fikse hver 
enkelt bedrift, og NLF kan heller ikke 
gå ut å diktere hva hver enkel vare skal 
koste å frakte. Tjener du for lite, må du 
legge på prisen, sier Jørgensen.

Fornøyd med NLF
Videre mener han NLF har et godt og 
bredt tilbud til sine medlemmer. 

– Hvis du velger å benytte deg av det-
te får du mye igjen. Jeg synes det virker 
som om de samarbeidspartnerne på le-
verandørsiden, som dere har knyttet til 
dere, på sett og vis blir trendsettere når 
det kommer til pris på en vare eller tje-
neste. Konkurrenten har vært mer eller 
mindre nødt til å følge etter, og det er en 
god ting når man har langsiktige avtaler 
med hovedsamarbeidspartnere, sier  
Jørgensen. 

GOD UTVIKLING: Rune Jørgensen startet med sin fars gamle lastebil i 1988. Siden den gang har selskapet vokst og har i dag 35 biler og 35         ansatte. Alle foto: Elisabeth Nodland

KAFFE OG KAKE: Forbundstyrete besøkte region 1, og turen gikk innom Rune Jørgensen AS i Våler. 

HANDLEKRAFTIG: – Man 
kan i ikke bare sitte og 
klage på at man taper 
penger. Da må man 
gjøre noe aktivt med 
det, sier Rune 
Jørgensen. 
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NLF har sparket i gang 
kompetanseløft 2022 og har 
startet på en storstilt kompe-
tanseturné rundt om i  
landet. 

Det hele starter i Namsos 30. august, og 
NLF tar gjennom høsten for seg hele  
landet og tilbyr kurs og opplæring til alle 
medlemmer som ønsker det. 

– Det er det første året vi gjør dette, og 
vi har bygget opp et solid kursopplegg for 
våre medlemsbedrifter. Kursene innehar 
de aller fleste elementer som man er pliktig 
til å kunne for å drive med lastebil- 
transport, sier prosjektleder i NLF, Eivind 
Karikoski.

På tilbudssiden
Ønsket og ideen har vært der lenge og i 
2019 ble det bestemt å sette i gang med det 
som har blitt kompetanseløft 2020.

 – Først og fremst ønsker vi å være på 
tilbudssiden for de som melder seg på kurs. 
Når de melder seg på, kan man velge mel-
lom flere kurs og man krysser av for det 
som er mest relevant for bedriften, forteller 

markedskonsulent i NLF, Amalie Vestbø 
Granheim.

Til kurset har NLF også dratt inn sam-
arbeidspartnere som advokatfirmaet  
Vectio, IF og Nordea.

– Det er også en god arena for å treffe 
medlemmene rundt om i landet, legger 
Granheim til.

Viktigheten av kontrakter 
Advokatene i Vectio samarbeider tett med 
NLF, og de spiller også en viktig rolle i 
flere av kursene som holdes. 

– Vi er en samarbeidspartner som har 
blitt tatt med for å hjelpe medlemmene 

med å huske at kontrakter er et veldig vik-
tig element i deres inntjening. Det vi bidrar 
med er særlig knyttet opp mot transpor-
tavtalen. Her vil vi gå gjennom hva man 
må huske på og hvilke fallgruver som fin-
nes, forteller Skjalg Røhne Halvorsen, som 
er advokat i Vectio.

Han mener at dette ikke kan gjentas nok 
ganger, og at det er og blir et mantra som 
går igjen i ulike varianter.

– Det er så utrolig viktig å lese avtalen 
og være forberedt på forhandlingene. Alt 
må skriftliggjøres og avtalen må følges opp 
dersom man opplever at det er avvik.  
Vi sitter dessverre med veldig mange  

Kompetanseløft 2022:

– Det er aldri feil å tileg ne seg ny kunnskap

KOMPETANSE

2022
VIKTIGE KURS: Kompetanseløftet har startet. Prosjektleder i NLF, Eivind Karikoski er en av kurslederne dere mest 
sannsynligvis vil treffe på kurs.

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0
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saker der akkurat dette er et tema, sier 
Halvorsen.

Oppgjør er viktig for transportbedriften 
og det som kommer i oppgjør skal være 
bestemt av det som kommer ut fra avtalen. 

– Dersom det er punkter i avtalen som 
gir rom for tolkning, kan det gjerne oppstå 
tvil og usikkerhet og ulik forståelse mellom 
kjøper og utførende transportør. Det kan 
det bli konflikt av, mener Halvorsen.

Rom for gode diskusjoner
På de kursene advokatene er til stede, blir 
det også en god arena for deltakerne å stil-
le direkte spørsmål til Vectio.

– Det er i utgangspunktet et kurs, men 
det blir mer enn dialog, eller samtale, hvor 
vi ønsker gode diskusjoner. Her skal sam-
talen gå begge veier. Vi ønsker å engasjere 
de som har behov for kunnskapen, slik at 
vi får tatt opp relevante saker fra deltaker-
ne, legger Halvorsen til.

Skreddersydd opplegg
På de kursene det er mange påmeldte, blir 
også deltakerne delt inn i mindre grupper.

–  Hvert kurs blir derfor tilpasset og 
skreddersydd til de som deltar, forteller 
Granheim.

Ellers vil kursdeltagerne mest sannsyn-
lig treffe Eivind Karikoski eller Jone 
Klingsheim, som begge kommer fra 
NLF. 

– Vi ser at det er veldig stor interesse for 
kalkylekurs og kurs som går på kjøre- og 
hviletid. Det som også er viktig å være 

klar over er at vi 
egentlig tilbyr en hel 
pakke som inneholder 
er digitalt kurs, fysisk 
kurs og påfølgende 
oppfølging. Tar man 

for eksempel et kalkylekurs, vil vi følge 
alle opp i etterkant ved behov gjennom 
teams, forklarer Karikoski.

Kursene passer hele bedriften
Klingsheim, som er bedriftsrådgiver i 
NLF, understreker at kombinasjonen 
pakken består av, danner et godt grunn-
lag for alle som driver med transport.

– I disse kursene fremmer vi ikke bare 
bedriftseierne, men også sjåførene og de 
som sitter i administrasjonen. Det hjelper 
lite om bedriftseieren har skrevet en god 
avtale, hvis ikke sjåføren forstår viktighe-
ten av å innfri de elementene som ligger i 
avtalen, eller ikke forstår konsekvensen av 
brudd på avtalen, det er derfor kurs som 
er viktig for hele bedriften, avslutter 
Klingsheim. 

Dersom dere ikke har meldt dere på 
noen kurs ennå, ligger det mye mer infor-
masjon på medlemssidene til NLF på 
Lastebil.no.

Velg mellom følgende kurs: 
•   NLF Kalkyle-kurs
•   Fair Transport
•   Kjøre- og hviletid / Arbeidstid
•   Regnskap og Finans
•   Forsikring
•   Transportavtalen

– Det er aldri feil å tileg ne seg ny kunnskap

3. okt Tana

4. okt Lakselv

5. okt Alta

7. okt Harstad

11. okt Fagernes

12. okt Gjøvik

13. okt Rudshøgda/Våler

18. okt. Drammen

Dato Sted 

19. okt. Larvik

20. okt. Porsgrunn 

25. okt Ålesund

26. okt Molde

27. okt Kistiansund

31. okt Stryn

01. nov Førde

02. nov Sogndal

17. nov Bergen

7. nov Lyngdal

8. nov Evje

9. nov Arendal

10. nov Kristiansand

14. nov Egersund

15. nov Stavanger

16. nov Haugesund

Dato Sted Dato Sted

Reiserute NLFs Kompetanseløft-turné 2022 

KONTRAKT: Skjalg Røhne 
Halvorsen, fra 
advokatfirmaet Vectio, 
ønsker å minne alle 
medlemmene på hvor 
viktig gode og riktige 
kontrakter er for 
inntjeningen.

KOMPETANSELØFT: 
– Kursene som holdes er 
viktig for hele bedriften, 
ikke bare for bedrifts- 
eieren, sier bedriftsråd-
giver i NLF, Jone 
Klingsheim. 

NLF-SKOLEN
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Det ble hele 89 500 besø-
kende når Dyrsku’n i Seljord 
ble arrangert med NLF blant 
utstillerne. 

Fra 1866 har Dyrsku’n i Seljord kun vært 
avlyst de to årene pandemien satte en 
stopper for det. For NLF har det også 
blitt en tradisjon å delta med informa-
sjonsstand. NLF-teltet var i år igjen en fin 
møteplass for medlemmer og andre laste-
bil- og transportnæringsinteresserte. 

Blant annet fikk de mulighet til å snakke 
ansikt til ansikt med representanter fra 
NLF sentralt, og fylkesavdelingene i re-
gion 3.

Samarbeidspartnere deltok
Representanter fra IF Forsikring stiller 
tradisjonen tro på hver av de tre Dyr-
sku-dagene med marsipankake og nøk-
kelpersoner. Circle K kom blant annet 
med sine boller i ulike varianter. Telenor 
var som vanlig med. Det samme var 
Opplæringskontoret Logistikk og Trans-
port, Nordea og Transportkompetanse. 
Som nybakt samarbeidspartner var 
Valvoline med for første gang. 

Fullt trøkk, kjetting-NM og 
marsipankake under Dyrsku’n

VINNERE: Lastebilsimulatoren, Raymond, ledet 
konkurransen om beste resultat og her er de tre beste 
som vant konkurransen. Foto: Roy Wetterstad

ELISABETH NODLAND / ROY WETTERSTAD0



Simulator og Kjetting-NM
Opplæringskontoret (OLT) hadde med 
seg den iherdige simulatoren, Raymond, 
som ledet konkurransen om beste resultat 
på en avansert kjøresimulator. Tilbudet er 
spesielt populært blant ungdom, og man-
ge dukker opp med jevne mellom for å 
sjekke resultatene.

Nytt av året var kvalifisering til Kjet-
ting-NM. Skoleklasser fra yrkessjåførlin-
jer i regionen var mobilisert for å teste 
sine ferdigheter som kjettingpåleggere. 
Mange klarte det på under minuttet. Bes-
te tid ble notert på, Tom Erik Knutsen, 
med 22,18 sekunder. Nest beste tid fikk 
faktisk NLF Buskerud sin fylkesleder, Per 

Einar Sand, med 26,5 sekunder. Han sei-
ret derfor i det uhøytidelige regionmes-
terskapet mot fylkeslederkollegene, Hen-
ning Hansen og Frode Bjønnes.

Ved lykkehjulet var det stadig kø for å 
vinne gaver fra NLF sine samarbeidspart-
nere.

Foredrag og fornøyde ledere
Forbundsleder, Tore Velten, har vært fast 
gjest på Dyrsku’n. Han koste seg tydelig 
i de mange samtalene som han hadde 
med medlemmer fra tidlig morgen til 
stengetid.

For første gang var det i år også satt opp 
et program med kortere informasjonsse-
kvenser. Her fikk publikum blant annet 
mulighet til å høre forbundslederen pre-
sentere aktuelle saker fra NLF. 

Konsernsjef, Kenneth Lindqvist, fra 
Telemark Bilruter informerte om sin 

virksomhet. Den største lokale bedriften 
i Seljord satser stort med blant annet nytt 
bygg helt inntil E 134, nær Dyrskuplas-
sen. 

De tre fylkeslederne i NLF region 3 gir 
alle uttrykk med at de er svært tilfredse 
med opplegget på årets NLF-stand. De 
nye elementene vi hadde lagt inn skapte 
ekstra liv og røre, og besøket var godt. 

Ringrever hedret
Forbundsleder, Tore Velten, hedret, John 
Reidar Solstad, fra Porsgrunn for hans 
innsatser for næringen. Han ha vervet et 
stort antall medlemmer til NLF og har 
hatt tillitsverv i organisasjonen gjennom 
mange år. De to hadde en livlig samtale 
foran publikummet i NLF-teltet.

Forbundslederen delte også ut heders-
tegn til Jon Magnus Olsen fra Andebu, 
for 40-års NLF-medlemskap.

Fullt trøkk, kjetting-NM og 
marsipankake under Dyrsku’n

HEDRET: Forbundsleder, Tore Velten, hedret, John Reidar 
Solstad, fra Porsgrunn for hans innsatser for næringen. 
Foto: Roy Wetterstad

FOREDRAG: Konsernsjef i Telemark Bilruter, Kenneth 
Lindquist, holdt innlegg under Dyrsku’n.  
Foto: Roy Wetterstad

KJETTINGEN LIGGER KLAR: HR-ansvarlig i Utengen transport, Morten Utengen snakker om rekruttering, mens kjettingen 
legges klar. Foto: Roy Wetterstad

STORT ARRANGEMENT: Det ble hele  
89 500 besøkende når Dyrsku’n i Seljord i år. 

NLF var selvsagt godt representert.  
Foto: Roy Wetterstad
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Region 1  Østfold og Oslo/Akershus
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Det begynner å bli en  
god stund siden Vegdirekto-
ratet åpnet alle Europa- og 
riksveier for modulvogntog 
klasse 1 og 2. Samtidig ba  
de fylkene om å gjøre det 
samme, der hvor det er 
forsvarlig. 

Fylkene er kommet et stykke på vei i ar-
beidet, men kommunene henger fremde-
les etter.

– Det er et problem at kommunene 
ikke følger med i timen, sier Nicolai Jak-
helln, fylkesleder i NLF Oslo & Akers-
hus.

Han ser daglig at det mangler korte kommunale veistrekninger, som ikke er 
åpnet for modulvogntog eller 24 meter 
og 60 tonn. Det er veldig ineffektivt å 
kunne kjøre et modulvogntog nesten til 
døren, men mangler noen hundre meter 
på å komme helt frem.

NLF jobber lokalt
Fylkesleder i NLF Østfold, Erik Gra-
arud, deler Jakhellns oppfatning og beg-
ge to har derfor satt i gang lokalavde-
lingene for å skaffe en oversikt over 
kommunale veier som må åpnes.

– Det er lokalavdelingene som kjenner 
de kommunale forholdene best. Vi har 
derfor, både i Østfold og i Oslo & 
Akershus, bedt lokalforeningene sende 
inn forslag til kommunale veier som bør 
åpnes, slik at vår regionsjef kan ta tak i 
de enkelte kommunene, forteller Gra-
arud.

Skylder på broer
Viken fylkeskommune har vært relativt 
lydhør for våre innspill når det gjelder 
fylkesveinettet, men i det siste har regi-
onen følt at det «lugger» litt. Fylkeskom-
munen har satt flere fylkesveistrekninger 
på vent og i hovedsak skyldes det på bro-

er i dårlig forfatning. Mange av disse 
«broene» er så små at du ikke vet at du 
kjører over dem og det er fint at fylkets 
veimyndigheter følger med på standar-
den. Men vi etterlyser fortgang i arbeidet 
med å oppgradere alle typer broer i Vi-
ken.

Mangler folk og kompetanse?
Med kommunene er det annerledes. 
NLF lokalt har gjort flere skriftlige hen-
vendelser til kommunene i vår del av 
Viken og standardsvaret vi får er at de 
ikke har planer om å oppgradere noen 
kommunale veier. Hvis vi i det hele tatt 
får svar. Dette synes regionsjef J. Kristi-
an Bjerke, er vanskelig å forholde seg til.

– Mitt inntrykk er at kommunene 
mangler folk, men også kompetanse på 
området. Når vekter og dimensjoner skal 
beregnes og vurderes på det kommunale 
veinettet, er det mye enklere å bare si 
«nei», mener Bjerke.

Men han erkjenner at også NLF bør 
bli mer konkret når de kontakter kom-
munene og han ser frem til å få konkre-
te innspill fra lokalforeningene. Da må 
kommunene vurdere hvert enkelt krav på 
en skikkelig måte.

Østfold med  
jubileumsbok
NLF Østfold ble 75 år i fjor og planlegger en 
storstilet feiring i oktober. En stor overras-
kelse for festdeltagerne blir en flott ju-
bileumsbok som deles ut til odel og eie.

75 år er ganske lenge i lastebilhistorien 
og NLF Østfold har eksistert og vært en en-
gasjert del av Norges Lastebileier-Forbund 
så lenge noen kan huske. Da foreningen 
fylte 40 år i 1986, ble det laget en bok, eller 
et hefte, som presenterte arbeidet frem til 
da. Denne gangen har foreningen engasjert 
lokalhistoriker og forfatter Ole Klavestad, til 
å skrive en flott bok om NLF Østfolds liv og 
virke.

Noe fra den gamle boken er med, men 
Klavestad har klart å samle og fange nye og 
spennende sider ved fylkesforeningens his-
torie. Mange nye bilder er funnet frem og 
dette blir et flott verk mange vil ha glede av 
å lese.

Kommunene henger etter
Modulvogntog:

INEFFEKTIVT: Fylkesleder i NLF Oslo & Akershus, Nicolai 
Jakhelln, ser daglig at det mangler korte kommunale 
veistrekninger, som ikke er åpnet for modulvogntog eller 
24 meter og 60 tonn.Foto: NLF

OVERSIKT: – Det er lokalavdelingene som kjenner de 
kommunale forholdene best. Vi har derfor, både i Østfold 
og i Oslo & Akershus, bedt lokalforeningene sende inn 
forslag til kommunale veier som bør åpnes, sier 
fylkesleder i NLF, Erik Graarud. Foto: NLF

J. KRISTIAN BJERKE jkb@lastebil.no0



47NLF-MAGASINET 2022 • NR 6

SPESIALISTER 
PÅ PRODUKTER 
FOR TYNGRE 
KJØRETØY

VALVOLINE OIL AS
Industriveien 27B
2020 Skedsmokorset
Tlf. 64 83 52 00
www.valvoline.no

MARIUS KIRKEBYE
Key Account Manager 
Kommersiell transport & anlegg
marius.kirkebye@valvoline.no
Tlf. 936 58 868

I skikkelig gamle dager bygget man 
broer enten i stein eller i tre. De fleste 
steinbroene står fremdeles, for eksem-
pel den «steingamle» broen over 
Moumbekken, som i dag gjør nytten 
som gang- og sykkelvei. Den «nye» 
trebroen står også fremdeles, men etter 
Tretten-ulykken var Statens vegvesen 
(SVV) raskt på pletten og stengte hele 
broen.

NLF Østfold var tidlig ute og ga 
SVV ros for å sette sikkerheten i høy-
setet. Vi ga også gode innspill til om-
kjøring og trafikkavvikling. Samtidig 
krevde vi at en midlertidig løsning 
måtte på plass omgående.

Sjelden har vi opplevd slik reaksjons-
evne fra SVV! 

Det ble undersøkt og studert og la-
get lynkjappe rapporter om forholdene 
på den 26 meter lange trebroen og 
NLF Østfold ble holdt løpende orien-
tert av regiondirektør Cato Løkken i 
Vegvesenet. Alt så ut til å løse seg på 
forbilledlig måte. Helt til geologene 
dukket opp.

Kvikkleire
Løkkens menn og kvinner hadde job-
bet på spreng og gjort klar en midler-
tidig bro oppå den eksisterende. Alt lå 
til rette åpning av den viktige RV 22, 
nesten før noen merket at den var skik-
kelig stengt. Det ble jobbet dag og natt 
og vi i NLF satt parat til å rykke ut til 
gjenåpningen, for dette ville vi ha med 

oss. Alle var såre fornøyd, helt til geo-
logene fant ut at det er kvikkleire der 
hvor broen står. 

Sikkerheten først
Nå har det stått en bro der i et par hun-
dre år og strekket er på under 30 meter, 
men det er selvsagt ikke moro om 
steinbro og trebro og erstatningsbro 
plutselig skulle finne på å skli ut i bek-
ken.

Og igjen skal SVV har ros for å set-
te sikkerhet først. Nå skal all ekstra 
masse og erstatningsbroen fjernes og 
den opprinnelige trebroen gjenåpnes.

Slik sett er jo faktisk frem og tilbake 
like langt.

Frem og tilbake er like langt



Region 2  Innlandet
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– Vi er svært bekymret etter 
brukollapsen. Utfordringene 
er store både for vår næring 
og andre trafikanter. Spesielt 
ille er det hvis Innlandet får 
en milliardregning. Da 
forsvinner pengene til fylkes-
vegen for flere år framover, 
sier NLF Innlandets styrele-
der, Arild Olsbakk. Litt 
lenger ned i artikkelen svarer 
fylkets samferdselssjef. 

Innlandet fylkeskommune har 1,9 milli-
arder kroner i investeringsbudsjett for den 
kommende fireårsperioden. Pengene skal 
gå til tiltak i hele fylket. Arbeidene på 
Tretten kan i verste fall stikke av med 
hele potten. 

Det opplyste seksjonssjef i fylkeskom-
munen, Arne Fredheim, på et folkemøte 
i Øyer ved månedsskiftet.

– Skremmende, sier Arild Olsbakk. – 
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene 
er enormt, minst fem milliarder kroner. 
Investeringsbudsjettet tar for seg bare en 
del av de mange vegene som må utbedres. 
Hvis alle pengene forsvinner på grunn av 
brukollapsen, er det dramatisk. Vi ser jo 
også at omkjøringsvegene er blitt mye 
dårligere de siste ukene.

Dette svarer samferdselssjefen
– Hvem må betale for opprydningen nå og 
bygging av ny bru på Tretten, Aud Riseng?

– I første omgang er det nok Innlandet 
FK som må ta regningen. Men, det er å 
håpe at staten vil bidra.

– Hva betyr dette for «pengesekken» til 
fylkesvegene i Innlandet?

– Vi snakker om betydelige beløp som 
vil redusere aktiviteten i hele fylket, både 
på investering og vedlikehold, hvis Inn-
landet må bære hele regningen alene. 
Trolig snakker vi om et års investerings-
budsjett, som da må utsettes.

– Er det tidsplan for åpning av de stengte 
bruene i Innlandet?

– Vi venter på beskjed fra Statens veg-
vesen, og håper at det skjer raskt. Det er 
betydelige ulemper for lokalmiljøet når 
bruene er stengte.

– Hva kan en gjøre for å unngå lignende 
kollapser senere?

– Vi må finne årsaken til kollapsen på 

Innlandet får kjempe smell 
etter kollapsen på Tr etten

TRETTEN BRU: Det var dramatisk da Tretten Bru kollapset. Dramatisk blir også regningen for Innlandet fylkeskommune. 
Foto: Guttorm Tysnes.

TRAVEL: Samferdselssjef Aud Riseng og hennes stab har 
hatt ekstremt travle dager etter at Tretten bru falt 
sammen. Foto: Kari Hermanrud, Innlandet Fylkeskommune. 

GUTTORM TYSNES hedopp@lastebil.no0
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Innlandet får kjempe smell 
etter kollapsen på Tr etten

Tretten. Etter det kan vi jobbe målrettet 
for at det ikke skal skje igjen. 

– Hva tenker du om at du personer var på 
brua da den kollapset?

– Det må ha vært en skrekkelig opple-
velse, nær sagt et mareritt. Jeg er impo-
nert over de begge to, som klarte å beva-
re fatningen hele tiden. Jeg håper virkelig 
at de klarer å leve videre uten at denne 
hendelsen skal prege livene på en negativ 
måte. Jeg er også glad for at vi fikk berget 
begge kjøretøyene.

– Hvordan har brukollapsen preget din 
arbeidsdag de siste ukene?

– Alle de siste ukene har gått med til 
brukollapsen på Tretten og de påfølgende 
brustengningene. Det har vært betydelig 
interesse fra alle typer media. Det er 
mange innsynsbegjæringer, som er om-
fattende arbeid. Vi ønsker å være transpa-
rente i alt vi gjør, derfor stiller vi opp for 
media og svarer så godt vi kan, samt gir 
fra oss det vi har av rapporter, materiale 
og alt det innsynsbegjæringene krever. 
Det er mye kontakt med berørte kommu-
ner, næringsliv, politikere, skoler mm. 

Det er en stor jobb som gjøres på Tret-
ten, både det å rydde opp etter kollapsen, 
sikre bevis i samråd med politiet og hava-
rikommisjonen. Det å tenke sikkerhet i 
jobbutførelse i alle ledd er også krevende 
arbeid. Jeg har daglig kontakt med våre 
folk som jobber på Tretten, som gjør en 
formidabel jobb.

– Hva tenker du om slitasje og trafikksik-
kerhet på omkjøringsvegene? 

– Vi har registrert betydelig slitasje på 
omkjøringsvegene, og særlig på Tretten. 
Det har vært behov for å forsterke flere av 
vegene. Videre ser vi også at det gir store 
trafikksikkerhetsutfordringer på flere av 
omkjøringsvegene, som har fått betydelig 
økning i trafikk. Spesielt i sørfylket, sva-
rer samferdselssjef Aud Riseng.

Terje Brenden, Grim-
stad-sjåføren som var på 
brua under kollapsen, har 
vært tilbake på Tretten 
Bru daglig. Kun to dager 
etter ulykken var han 
tilbake på veien. 
Det ble en dramatisk time for Bren-
den som ble sittende fast i førerhytta 
en time før han ble reddet ut. Nå kjø-
rer han fyllmasse til den kollapsede 
bruen

– Det går overaskende bra. Kjørin-
ga går helt fint. Jeg har ingen proble-
mer med å levere stein ved bredden av 
Tretten bru. Alt er egentlig stort sett 
som før, sier Terje. En forskjell er det: 
Telefonen har ikke stått stille etter 
ulykken, forteller Brenden.

Mange vil snakke med sjåføren som 
til slutt ble berget med helikopter. 

Slik opplevde han  
brukollapsen:
– Jeg var midt på brua, da jeg merket 
noe på bilen. Nesten som om den 
hadde punktert. Så begynte asfalten å 
bølge opp og ned foran meg – nesten 
som du ser et jordskjelv. Plutselig ble 
det så bratt at jeg ikke kom lenger …

Resten av brua ble en motbakke for 
Brendens tippbil. Den flyttet seg 
ikke. Brenden skjønte raskt at han 
måtte sitte stille i førerhytta. 

– Jeg var sikker på at det var slutt, 
men var spent på om redningsmann-
skapene ville komme fram i tide. Jeg 
hadde hele tida kontakt med firmaet 
og innsatslederen på telefon.  Jeg 
kjente flere smårykk i bilen. Innsats-
lederen mente det var på grunn av at 
det rant masse vann i Lågen. Han 
fortalte også at de hadde folk på plass 
hvis noe skjedde.

Til slutt kom helikopteret …

TILBAKE: Terje Brenden er tilbake i lastebilen til 
Gausdalfirmaet Sigiurd & Ola Grimstad. Foto: 
Privat. 

Nå kjører Terje 
masse til brua! 

Høstseminaret – siste sjanse 
Fristen er gått ut, men vi har reservert noen ekstra rom. Høstseminaret  
arrangeres i Marstrand/Gøteborg. Datoen er 22.-24. oktober. Vi kan tilby et 
spennende program, inkludert besøk på Volvofabrikken. Det blir hotell og 
omvisning i en av Skandinavias flotteste skjærgårder. Flere opplysninger og 
påmelding på medlemsregisteret for region 2. 



Region 3  Buskerud, Vestfold og Telemark

50 NLF-MAGASINET 2022 • NR 6

I styret i NLF Telemark 
rases det mot Statens veg- 
vesen sin utekontroll. Mange 
henvendelser og egne erfa-
ringer gjør at de nå krever 
handling med hensyn til det  
de mener er en ukultur på 
enkelte kontrollsteder.  
Spesielt pekes det på  
Lanner som verstingsted.

Når lastebileiere i regionen møtes, hagler 
det ofte med eksempler på dårlige opple-
velser med utekontrollen. En rekke tillits-
valgte i NLF har fått føle det de opplever 
som et urimelig kontrollregime på krop-
pen. Fylkesavdelingens nestleder, Morten 
Natedal, er ikke nådig i sin kritikk: 

– Det holder ikke å dekke seg bak «tra-
fikksikkerhet» og andre gode hensikter, 
når det i virkeligheten drives ulogisk pa-
ragrafrytteri og tolkningslek fra enkelte 
kontrollører. Noen enkeltpersoner øde-
legger utekontrollens rykte, sier Natedal.

Han mener at staten kan ikke være tjent 
med at det utøves en praksis som gjør at 
vanlige borgere og slitere i næringslivet 
mister respekten for dette systemet. 

– Hvis det er slik at de alltid kan finne 
en eller annen regel som kan gjøre livet 
surt for oss, så er det også behov for å se 
om det må ryddes opp i regelverket i til-
legg. Når ikke engang kontrollørene for-
står det og fortolker det ulikt, så må ting 
endres slik at vi får drive våre bedrifter 
uten urimelige hinder og inngrep, sier 
Natedal.

Statsapparatet belaster nærings- 
livet for mye
Natedal understreker videre at dette kom-
mer på toppen av annen belastning trans-
portnæringen har.

–  Dersom vi skal utsettes for en dårlig 
behandling med en kontrollpraksis som 
ikke er akseptabel, så er det på tide å et-

terspørre en grunnleggende holdnings-
endring til hvordan det skal legges til 
rette for næringsdrift. Blir det for store 
inngrep og belastninger, blir klimaet for 
å drive næringsvirksomhet så dårlig at vi 
risikerer at næringsdrivende begynner å 
gi opp. Det har ikke Norge råd til, me-
ner Natedal.

Han mener at både kontrollører og 
andre ansatte i offentlig sektor er avhen-
gig av at man har et godt og lønnsomt 
næringsliv som kan sørge for verdiskap-
ning. 

– Vi trenger større forståelse for hva 
det er som holder hjulene i gang i sam-
funnet, mener Natedal, som mener at 
bedrifter som bruker svært mye ressurser 
på å drive ansvarlig og skikkelig, føler 
nærmest de blir jaktet på. 

Konflikt
Morten Natedal har sin egen bedrift og 
har nylig hatt en konfliktrunde etter en 
opplevelse på Lanner kontrollstasjon ved 
Porsgrunn om lastmargin – frimargin. 
Han finner det frustrerende at reglene 
rundt dette gir grunnlag for mange spørs-
mål og tolkninger. Frimargin er en feil-
margingrense for lasting på kjøretøy og 
vogntog. Firmaet fikk korreks for å ha 
lastet feil selv om de lå innenfor frimar-
gingrensen. 

– Det virker som om en kontrollør kan 
gjøre en vurdering av om det er lastet opp 
mot feilmargingrensen med overlegg, og 
at de da kan ilegge reaksjoner. Det er helt 
uholdbart at vi skal belastes med kostna-
der, usikkerhet og plunder og heft på den-
ne måten, sier Natedal. 

Krever opprydding i utekontrol len: – Slutt på tålmodigheten

FØLER SEG MISTENKLEIGGJORT: – Morten Natedall kjenner til flere bedrifter, som bruker svært mye ressurser på å drive 
ansvarlig og skikkelig, føler nærmest de blir jaktet på av utekontrollen. Foto: Roy Wetterstad

ROY N. WETTERSTAD rnw@lastebil.no0

DIALOG: Tidligere i år 
hadde region 3 og 4 
hadde møte med 
utekontrollen på Lanner 
hvor seksjonsleder for 
utekontrollen i SVV Sør, 
Ivar Thorkildsen, 
orienterte. Foto: Roy 
Wetterstad
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Vil ha positiv serviceinnstilling
Samtidig legger han ikke skjul på at det 
også finnes en del kontrollører som de 
opplever som serviceorienterte veiledere. 

– Det er slike vi trenger, ikke de som er 
av den mer «triggerhappy» sorten, og som 
virker som de jobber på provisjon. Både 
sjåfører og bedriftseiere opplever det som 
svært demotiverende å få inntrykk av at 
noen nærmest jakter på oss, forklarer Na-
tedal.

Han forteller videre at de får tilbake-
meldinger om sjåfører som vurderer å gi 
seg i yrket på grunn av at slike forhold 
gjør belastningen for stor. 

– Det er til og med brukt ord som 
«fryktkultur» fordi noen er redde for å si 
fra om sine opplevelser av frykt for forføl-

gelse. Det er svært alvorlig hvis det går så 
langt at rekrutteringen svikter, folk slutter 
og bedriftseiere gir opp, understreker Na-
tedal.

Nå mener Natedal at det er behov for å 
gå noen grundige runder om hele formå-
let med utekontrollen, kulturen innen 
virksomheten, statistikkpraksis, samt me-
kanismer og systemer som påvirker adfer-
den hos dem som jobber der. 

– Hvis for eksempel kontrollørene får 
«stjerner i boken» ved å vise til statistikk 
med god treffprosent, så er det ikke rart 
de til tider oppleves som overivrige, sier 
Natedal. 

Utfordringen går til myndighetene
– Grunnholdningen må være basert på 

næringsvennlighet, og ikke næringsfi-
endtlighet. Positiv serviceinnstilling og 
veilederrolle må ligge i ryggmargen hos 
de ansatte. Tjenesten må ikke motiveres 
av å rettferdiggjøre sin berettigelse med 
styggest mulig statistikker, påpeker Na-
tedal.

Han og flere har en mistanke om at 
statistikksystemet og den såkalte trafik-
klysmodellen kan være vesentlige forkla-
ringer på problemene, og at dette derfor 
er blant de ting det bør ses nærmere på 
hvis forholdene analyseres nærmere. 

– Myndighetene bør initiere til en gjen-
nomgang, og Norges Lastebileier-For-
bund vil være en naturlig samarbeidsaktør 
for å forbedre regelverk- og kontrollsys-
tem, avslutter Natedal.

Krever opprydding i utekontrol len: – Slutt på tålmodigheten

www.flom.no

Den velkjente BLÅMANN kjettingen 
er mer slitesterk enn noensinne. 
Det betyr at den er sterkere. Det 
betyr at den er tryggere. Det betyr 
at den får deg dit du skal. 
Uansett føre. 

Den unike BLÅMANN-herdingen 
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Vi fikk blant annet en lang og god samta-
le med Ingrid Fiskaa, som er stortingsre-
presentant fra SV i Rogaland. Her fikk vi 
drøftet saker som er, og blir, viktig for oss. 
Det at vi får en framdrift på E18 og E39 
er viktig for næringslivet i Rogaland. Man 
må aldri glemme at vi frakter gods for næ-
ringslivet, og ikke for moro skyld. 

Viktige veidiskusjoner
Nye og bedre veier gir mindre utslipp og 
færre ulykker, og overfor stortingsrepre-
sentanten viste vi til E18 Grimstad – Kris-
tiansand. Ti år før den nye firefeltsveien 
kom på plass på denne strekningen, var det 
14 dødsulykker. Ti år etter at den kom på 
plass, har det vært én dødsulykke. I tillegg 
til bedret trafikksikkerhet ble også utslip-
pene redusert med godt over en liter per 
mil.

Vi fikk også snakket om viktigheten av 
Røldalstunnelen og Bakka – Solheim på 
E134, for vi trenger en forutsigbar vei over 
fjellet. Ålgård – Hove er en annen viktig 
strekning som også ble nevnt.

Det grønne skiftet og rekruttering
En annen viktig sak som vi fikk formidlet, 
var at transportbransjen er klar for å bidra 
til det grønne skiftet. Det ble fortalt at det 
er gode muligheter for transportbransjen å 
kutte utslipp, men at det er viktig at til-
gjengeligheten og teknologien kommer på 
plass før.  Hvis vi økonomisk forsvarlig 
kunne kjørt på HVO100 biodiesel, kunne 
vi redusert CO2-utslippet med opptil 90 
prosent fra første liter.

I år var det det langt flere søkere til 
transport og logistikk enn skoleplasser. 
Dette må ikke gjenta seg. Derfor hadde vi 

gode møter med Sam Eyde VGS i Aren-
dal, opplæringskontoret for transport og 
logistikk samt politisk ledelse innen utdan-
ning. Vi må få ordninger som gjør at vi 
ikke kommer i slik skvis igjen.

Flott arena
Det ble også et spennende medlemsmøte 
hos BOS på Stoa. Der var et av det beste 
«samferdselslag» som er mulig å stable på 
beina. Samferdselsministeren, Geir Polle-
stad (SP), Hobbesland fra Nye veier, direk-
tørene Dreyer, Davik og Laksforsmo fra 

Gode samtaler 
under Arendalsuka
NLF Agder og Østre Agder lastebileierforening har lagt 
bak seg en ny og interessant Arendalsuke. I de årene det ikke 
er valg blir det mindre politikk i «sofakroken» på standen 
vår, men mer tid å bruke på andre saker som er viktig for oss.

GOD SAMTALE: NLF fikk en lang og god samtale med Ingrid 
Fiskaa, som er stortingsrepresentant fra SV i Rogaland. 
Det ble diskutert mange viktige saker. Foto: NLF

REKRUTTERING: I år var det det langt flere søker til transport og logistikk enn skoleplasser. Det var derfor flott å få på 
plass et møte med Sam Eyde VGS og opplæringskontoret for å diskutere hvordan man skal unngå å havne i lignende 
situasjon senere. Foto: Reidar Retterholt

REIDAR RETTERHOLT rr@lastebil.no0
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Vegvesenet samt interne krefter som Roar 
Osen, Tore Velten og Geir A. Mo. Vi had-
de på forhånd sendt inn en rekke spørsmål 
og de ble godt besvart. På kort sikt er kan-
skje Mandal – Lyngdal og Røldalstunne-
len blant det viktigste for oss. Her er mel-
dingene positive. At Nye veier også består, 
og får samme rammevilkår er også viktig 
i og med at de har hele E18 og E39 mel-
lom Stavanger og Oslo i sin portefølje. 

Budsjettkutt
Alle statsråder har nesten samme agenda 
om dagen. De er reisende i å «snakke ned 
forventninger». Det eneste vi ble lovet er 
kutt og reduserte bevilgninger. 

Det er viktig at det investeres i god og 
framtidsrettet infrastruktur. Den infra-
strukturen som skal bygges framover, skal 
bli et av Norges konkurransefortrinn i 

framtiden. Veiene skal være blodårene til 
norsk næringsliv i et 100-års perspektiv. 
Derfor må det bygges godt nok mellom de 
store byene og 4-felts vei må være standar-
den. Så får man helle se på bredden på 
motorveien.

Vi vil takke alle foredragsholderne, alle 
frammøtte, alle som stod på stand og Ber-
tel O Steen som tar imot oss.

GODT OPPMØTE: Det var godt over 100 personer som kom 
på medlemsmøte under Arendalsuka hos Bertel O. Steen. 
Foto: Reidar Retterholt

MANGE 
SPØRSMÅL:  
Geir Pollestad 
(SP), kom på 
medlemsmøte og 
besvarte mange 
gode spørsmål fra 
medlemmene. 
Foto: Reidar 
Retterholt

Faste tilbud til 
NLF-medlemmer

Synsundersøkelse inkl. digitalt 
netthinnebilde og trykkmåling kr 490,-

(ordinær pris kr 740,-)

Førerkortundersøkelse inkl. attest kr 690,-  
(ordinær pris kr 840,-)
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Denne høsten har NLF Møre og Roms-
dal startet opp et spennende prosjekt på 
Bergmo ungdomsskole med 52 elever i 
10. trinn. 

Nytt valgfag
NLF har fått en unik mu-
lighet til å få sette i gang 
med en pilot med 
valgfag i trafikk med 
56 skoletimer gjen-
nom hele skoleåret 
22/23. Vi har sydd 
sammen en års- 
plan og fått med 
oss 11 andre samar-
beidspartnere for få 
et bredt utvalg med 
innhold. Dette er et 
valgfag som skal være lyst-
betont og gøy med mange ulike 
aktiviteter. Med dette som grunnlag har 
vi krydret faget med både Gokart, de-
monstrasjoner fra nødetatene og kjente 
NLF-aktiviteter som viser utdanningslø-
pet, bedrifts besøk, Følg drømmen -re-
krutteringsturné og venner på veien er 
sydd inn i rekrutteringsprosjektet.

NLF-piloten som er tilpasset ung-
domsskolen vil være innom mange ulike 
områder med trafikk. Vi har derfor gitt 
NLF-piloten navnet All-trafikk. Det er 
det mest populære valgfaget på skolen. 

Ønsker flere til transportbransjen
Prosjektet er hovedsakelig igangsatt fordi 
medlemmene i NLF ønsker et større 
trykk på rekruttering til transportbran-

sjen, for det er stor mangel på kvalifiserte 
yrkessjåfører.  

Skolen ønsker en variert undervisning 
og at elevene får opplæring i trafikksik-
kerhet.  

Fylkeskommunens utdannings-
avdeling ønsker flere søkere 

til yrkesopplæring. 

Innholdsrikt
Årsplanen er inn-
holdsrik og inne-
holder kompetan-
semål som står i 
lærerplanen. Sko-

len ser til at disse 
blir fulgt opp. Ha-

laas trafikkskole stiller 
med egne trafikklærere 

for å få godkjent faget. Tra-
fikkskolens personale har kvali-

tetssikret kompetanse og gyldig politiat-
test. Skolens ulykkesforsikring gjelder for 
elevene.

 
Mål for opplæringen er at eleven 
skal kunne:
 •  Utforske og gjøre seg kjent med trafik-

ken i nærmiljøet og foreslå konkrete 
trafikksikkerhetstiltak 

•  Reflektere over og vise hvordan trafikk-
sikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og 
skader 

•  Drøfte faktorer som har betydning for 
mobilitet, folkehelse og miljø 

•  Utføre livreddende førstehjelp og tiltak 
på et skadested for å ivareta egen og an-
dres helse og sikkerhet 

NLFs nye pilotprosjekt:

«All-trafikk»
NLF Møre og Romsdal har startet opp sitt innholdsrike 
skreddersydde pilotprosjekt med valgfag i trafikk på ung-
domsskolen.

HEIDI RUDAA hr@lastebil.no0

TOMMEL OPP: To fornøyde elever. Kanskje de blir 
fremtidens lastebilsjåfører. 

Ønsker  
flere til transport-

bransjen
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70 000 norske 
bedrifter bruker 
Tripletex til 
regnskap

Dette er ikke uten grunn. Finn ut 
hvorfor du bør ha kjørebok, utlegg, 
reiseregning, lønn, regnskap og 
faktura i samme system.

Les mer på tripletex.no

•  Beskrive trafikken i et historisk per-
spektiv og drøfte utfordringer i dag og i 
fremtiden 

•  Reflektere over og vise hva det inne-
bærer å opptre trygt og ansvarsfullt i 
trafikken og diskutere etiske dilemmaer 
i trafikken

Hovedmål for All-trafikk er økt rekrut-
tering til transportbransjen. Økt bevisst-
het rundt trafikale utfordringer og kjen-
netegn på faresituasjoner. 

Gode samarbeidspartnere
Uten alle engasjerte samarbeidspartnere 
ville dette prosjektet ikke være mulig å 
gjennomføre. Dette er en pilot som må 

evalueres, men målet er å få skreddersydd 
et fremtidig prosjekt som man med godt 
samarbeid vil kunne gjennomføre hos 
ungdomsskoler i hele landet. 

Prosjektet har fått midler for gjennom-
føring og det er utarbeidet en prosjektplan 
for NLF-piloten All-trafikk som vi vil 
bruke for å søke på mer midler for senere 
gjennomføring for øke rekruttering og 
øke trafikksikkerhet hos de unge i sam-
funnet. 

Vi retter en stor takk til Bergmo ung-
domsskole, Halaas Trafikkskole, Tran- 
sport og opplæringskontoret Møre og 
Romsdal, Trygg trafikk Møre og Roms-
dal, Statens vegvesen (Utekontrollen + 
Trafikk og samfunn), Nordmøre og 
Romsdal Brann og Redning IKS, Mal-
medalen gokart-utleie, Molde Røde Kors, 
Nødetatene, Fylkeskommunens Kompe-
tanse og næringsavdeling og Romsdal 
Videregående skole som alle er en del av 
innholdet på årsplanen til NLF piloten 
All-trafikk!

INTERESSERTE ELEVER: NLF har fått en unik mulighet til å 
få sette i gang med en pilot med valgfag i trafikk med 56 
skoletimer gjennom hele skoleåret 22/23. Foto: Heidi 
Rudaa
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Den 27. august var det ende-
lig klart for Lastebilens dag 
på Innherred, nærmere be-
stemt på Verdal Motorsenter.
Første gang næringen inviterte til Lastebi-
lens dag, var så langt tilbake som til 2018. 
Planen var at dette skulle arrangeres annet-
hvert år. Dessverre kom som kjent covid’n 
og ødela for disse planene. Det var derfor 
ekstra etterlengtet å få møte folket igjen 
uten at man trengte munnbind og antibac. 

God jobb
Innherred Vognmannsforening og Opp-
læringskontoret for bil- og transportfag i 
Trøndelag hadde gjort en kjempejobb med 
tilretteleggingen av arrangementet. 

Dagen startet med convoy fra havna på 
Verdal, der 50 biler deltok. Det var ingen 
tvil om at dette ble lagt merke til. Hele 25 
samarbeidspartnere hadde utstilling, noe 
som bidro til å sikre økonomien for dagen. 
Tilbakemeldingene fra utstillerne var me-
get positive. Mange hadde vært innom i 
løpet av dagen, noe de selvsagt var meget 
godt fornøyd med. 

Kom med fulle sirener
Brannvesenet var et populært innslag den-
ne dagen. Med fulle sirener kom de til 
plassen der en personbil hadde blitt sam-
menklemt etter en trafikkulykke. Her 
handlet det om å berge liv. 

Vi fikk en demonstrasjon av hvordan 
Brannvesenet jobbet på et skadested for å 
frigjøre sjåfør og passasjerer ved ulykker. 
Med forskjellige verktøy gikk de løs på 
bilen. En kraftig saks sørget for at de klip-
pet av stålet slik at de kunne fjerne taket 
fra bilen. Deretter brukte de pressverktøy 
for å åpne døra og sørge for nok åpning til 
å berge folk ut av bilen. Det er godt å vite 
at vi har kompetente folk som kan være 
forskjellen på liv og død. Brannvesenet 
satte pris på at de fikk komme, noe som ga 
dem verdifull trening. Til slutt fikk mange 
spente barn lov til å se nærmere på brann-
bilen. 

Prøvekjøring
Det var også mulighet for de fremmøtte 
å kjøre lastebil inne på banen. Her stilte 
stolte yrkessjåfører opp med nypolerte 
biler. 

For de som hadde førerkort klasse B, var 
det mulighet for å oppleve arbeidsplassen 
vår. Øvelseskjøring har blitt tillatt når den 
som er med har hatt førerkortet i over fem 
år. Utrolig mange benyttet anledningen til 
å kjøre lastebil. Noen kjørte alle de for-
skjellige bilene som var til disposisjon, til 
og med modulvogntog. Om vi fikk noen 
nye sjåfører ut av dette, er nok for tidlig å 
si, men at folket var mektig imponert over 
den flotte arbeidsplassen en lastebil er, var 
det ingen tvil om. 

Konkurranse
Det var også i år lagt opp til at besøkende 
kunne være med å stemme frem de beste 

Balanserte 
kontraktsvilkår 
– offentlig 
ulydighet? 
Mange har trolig øynet håp om at 
næringsministerens brev til samtlige 
offentlige oppdragsgivere, skulle 
bidra til endringer som sikret 
bærekraftighet innenfor kontrakte-
ne med det offentlige. Den gang ei.

30. mai 2022 sendte næringsminister, Jan 
Christian Vestre, brev til samtlige offentlige 
oppdragsgivere med en oppfordring om å 
opprettholde balanserte kontraktsvilkår. 

Ikke innfridd
Mange øynet nok håp om at dette skulle bi-
dra til endringer som sikret bærekraftighet 
innenfor kontraktene med det offentlige. For 
mens de fleste av oss har møtt forståelse og 
fått kompensasjon i det private næringsliv, 
har dessverre ikke dette vært fasiten for de 
som har kontrakter med det offentlige. 

Spesielt har de som sørget for brøyting av 
våre veger, slitt med ekstreme kostnader. 

Ingen kompensasjon
På direkte spørsmål til Trøndelag fylkeskom-
mune, har vi fått et klart nei til kompensa-
sjon for de økte drivstoffkostnadene vi har 
opplevd siste året. 

Det samme opplever vi i de fleste kommu-
nale kontraktene. Det kan virke som om det 
offentlige ikke forstår at bedriftene må gå 
med overskudd. 

Tydeligvis forventer man at kritisk kompe-
tanse fortsatt vil stille opp når viktige sam-
funnsoppgaver skal løses, men slik er det 
ikke. Det vi er opptatt av, er å sikre et ansten-
dig arbeidsliv der ordnede lønns- og arbeids-
vilkår er en selvfølge. Gjennom brevet til 
Vestre, er det tydelig at regjeringen er opp-
tatt av det samme.  Når det offentlige velger 
å se bort ifra regjeringens oppfordring, er det 
da en agenda mot styresmaktene eller med 
andre ord, offentlig ulydighet?

ROAR MELUM rm@lastebil.no0

Kom med fulle sir ener til stor jubel

PRØVEKJØRING: Utrolig mange benyttet anledningen til å 
kjøre lastebil. Alle foto: Roar Melum

FLOTT: Tømmernes Anlegg viste frem den flotte bilen sin. 

DEMONSTRASJON: Brannvesenet viste hvordan de jobber 
på et skadested for å frigjøre sjåfør og passasjerer ved 
ulykker. Foto: Roar Melum
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Gjennomslag i 
Helltunnelen
Den 10. august markerte Nye Veier og Acci-
ona gjennomslaget i den nye Helltunnelen. 
I litt over ett år har man jobbet seg gjen-
nom fjellet fra to sider. De to arbeidslagene 
møttes til slutt på midten i den 3,9 kilome-
ter lange Helltunnelen. 

Omfattende
Det har vært et omfattende arbeid med 
hele 860 sprengninger og utkjøring av 360 
000 kubikkmeter stein. Det var derfor en 
stolt gjeng som inviterte til markering av 
at man hadde nådd denne milepælen i 
prosjektet E6 Ranheim-Værnes.

Mye gjenstår
Selv om man har gjennomslag i tunnelen, 
så er det selvsagt mye arbeid som gjen-
står. Nå starter arbeidet med innredning 
og komplettering av tunnelen. Entreprenø-
ren vil jobbe med veibygging, overvann-
systemer, el-installasjoner og sikkerhets-
rustning. Det blir fortsatt litt sprengning 
av sidetunneler og grøfter, så stengingene 
vil fortsette som tidligere i en tid fremover. 

Mindre stengte veier 
Over tid vil vi oppleve at det er behov for å 
stenge veien sjeldnere enn før, noe som 
medfører færre omkjøringer for vår del. Det 
er utrolig mye som skal på plass før vi får 
kjøre gjennom den nye tunnelen, noe som 
kan skje først i 2024.

GJENNOMFØRT: Det var en stolt gjeng som 
inviterte til markering av at man hadde nådd 
denne milepælen i prosjektet E6 Ranheim-Vær-
nes.

Kr 50 000,- til Barnekreft-
foreningen Trøndelag
Gjennom fire måneder sist vinter, skulle sjåførene hos Anton 
Jenssen Transport bidra til penger til barnekreftforeningen 
med at de ga én krone for hver mil de kjørte.

For snart et år siden bestemte sjåførene hos Anton Jenssen 
Transport, at de skulle samle inn penger til et veldedig formål. 
Valget falt på Barnekreftforeningen Trøndelag og det var, Stig 
Sagmo, som var primus motor for gjennomføringen. 

Kjørte 33 000 mil
Gjennom fire måneder sist vinter, skulle sjåførene bidra til sa-
ken med at de ga én krone for hver mil de kjørte. Det ble kjørt 
33 000 mil, noe som da ble 33 000 kroner. Scania og Volvo syntes at tiltaket var flott, og de fylte 
opp potten til kr 50 000,-. 

Utfordrer flere til å gjøre det samme
Overrekkelsen av gavesjekken ble gjort på Lastebilens dag. Stig Sagmo, og kollegaene i Anton 
Jenssen Transport, utfordret de andre bedriftene til å gjøre det samme som dem. Vi venter i 
spenning på hvem det blir.

GODE PENGER: Anton Jenssen 
Transport, kunne glede 
Barnekreftforeningen i Trøndelag 
med en sjekk på 50 000 kroner.

Kom med fulle sir ener til stor jubel
bilene innenfor kategoriene veteran og 
bruksbil. De vel hundre bilene som deltok 
hadde på forhånd fått et unikt nummer 
som man kunne stemme på via telefonen. 

Ved dagens slutt ble så resultatene kunn-
gjort, og de verdige vinnerne fikk sine po-
kaler overrakt. Det var ingen tvil om at 
mange hadde lagt sjela si i å strigle bilen, 
slik at publikum skulle bli sjarmert. I til-
legg til premiering i klassene veteran og 
bruksbil, ble det av juryen tildelt en he-
derspris til den bilen som uavhengig av 
klasse fortjente det mest. Hedersprisen i år 
gikk til «Chokoladebilen». Dette var en bil 
som kjørte for Freia Chokolade i Akershus 
så langt tilbake som i 1920-30 årene. Bilen 
er en Renault type BC fra 1913. Bilen had-
de en toppfart på 45 km/t og et forbruk på 
3 liter/mil. Det ble tett mellom tankingene 
da tanken kun er på 30 liter. Bilen har ikke 
elektrisk anlegg. Frontlyktene er gassdre-
vet, mens torpedolykter og baklys er para-

finlykter. Eieren har lagt ned over 3000 
timer for å få bilen slik den er i dag. En 
fantastisk bil som ble premiert med pokal 
og kr 5000,-.

Kaffe og gode diskusjoner
Utstillerne hadde forskjellige konkurran-
ser med premier og give aways. Kaffe og 
noe å bite i fikk man stort sett over alt der 
man satte seg ned for en prat. Gode his-
torier fikk man også med på kjøpet. Ikke 
ukjent for oss i næringen. De som ville 
prøve kjettingpålegging, fikk testet seg på 
tid. Her ble det skarp og tett konkurran-
se i teten. Til slutt var det Tonje Sagør, 
som gikk av med en knepen seier. Tiden 
hennes var 18,15 sek, noe det står respekt 
av. 

Det er bare å ta av seg hatten for de som 
har stått bak dette flotte arrangementet. 
En spesiell takk til Tone Halseth og Inn-
herred Vognmannsforening.
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Region 7  Nordland, Troms og Finnmark

NLFs regionadministrasjon 
gjennomførte i august et 
møte med programkomiteen 
for Troms og Finnmark 
Høyre.

De jobber nå med sitt partiprogram før 
kommune og fylkestingsvalget i 2023. Vi 
var innom mange temaer, men vår hoved-
sak var behovet for å ta ett krafttak for 
bedre fylkesveier. 

De andre viktige sakene vi spilte inn, 
var flere døgnhvileplasser, bekymring for 

utsettelser og nedskalering av veiprosjek-
ter som regjeringen har varslet, sjåførm-
angel, kapasiteten til Statens vegvesen 
sine kundetjenester m.m. 

Alt i alt ble det et nyttig møte. Vi vil 
gjennomføre flere møter med de andre 
politiske partier for å forsøke å påvirke 
deres partiprogrammer frem mot valget.

NLF har i en årrekke for-
søkt å påvirke Statens vegve-
sen og Tromsø kommune 
rundt viktigheten av å etable-
re en døgnhvileplass i dette 
området. 

NLF sin tålmodighet begynner å bli 
tynnslitt. Vi tok derfor ett initiativ til et 
møte med Tromsø kommune og Statens 
vegvesen for å komme videre med proses-
sen. 

Problemstillingen har hele tiden vært å 
få tak i arealer i nærheten av byen. Trom-
sø kommune har som utgangspunkt at 
etableringen bør skje på langs E8 på fast-

landssiden på strekket Hundbergan til 
Tromsøysundtunellen. 

Statens vegvesen skal nå lage en ny ut-
lysning hvor de søker etter aktører som 
kan etablere og drive en døgnhvileplass 
for de med en årlig godtgjøring. Fra NLF 
sin side vil vi henge i strikket til vi er 
kommet i mål. 

Møte med programkomiteen 
til Høyre i Troms og Finnmark

Skaper  
utfordringer 
for vare- 
leveransene
NLF har jobbet tett med LUKS for å ska-
pe levelige forhold for våre medlemmer 
som skal distribuere varer i Bodøområ-
det. 

Et av prosjektene som har vært hett, 
er renoveringen av Sjøgata i Bodø. Her 
har planleggerne presset inn sykkelveier 
i tillegg til fortau på begge sider av vei-
en. Dette ser nok vakkert ut på tegne-
brettet, og vil sannsynligvis være bra 
både for fotgjengere og en og annen sy-
kelist. 

Et hån
Det er derimot et hån mot våre sjåfører 
som skal levere varer til en rekke butik-
ker, hoteller og restauranter. Det er ikke 
til å forstå hvordan disse «skrivebords-
menneskene» ser for seg varelevering, 
spesielt i vinterhalvåret, hvor snø og 
brøyteskavler skaper problemer.

Misfornøyd
Jürg Berger, som har hovedansvaret i 
LUKS-arbeidet, er svært misfornøyd med 
løsningen, og greier ikke å forstå tanke-
gangen til de ansvarlige for planarbei-
det.

Dette handler om sjåførenes arbeids-
forhold, og ikke minst trafikksikkerhet 
når vareleveransene må skje på denne 
måten.

HETT TEMA: Lokalavisene har skrevet mye om 
renoveringen av Sjøgata i Bodø

Tålmodigheten 
er tynnslitt

MØTE MED SVV: Nå skal det lages en ny utlysning hvor det 
søkes etter aktører som kan etablere og drive en 
døgnhvileplass i Tromsø.

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

FRANK LAURITZ JENSEN flj@lastebil.no0

BRA MØTE: Her er 
Benjamin Furuly (H) 
på talerstolen under 
møte med 
programkomiteen 
for Troms og 
Finnmark Høyre.
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Det foregår for tiden en konseptval-
gutredning for fremtidens transport-
systemer i Nord -Norge. 

NLF har deltatt på de innledende 
rundene og er også med på de siste mø-
tene som pågår i høst. Det ble gjen-
nomført ett todagers seminar i Tromsø 
23. og 24. august hvor regionsjefen del-

tok. Det jobbes med ulike senarioer for 
hvordan Nord-Norge vil utvikle seg 
frem mot 2060. Til slutt vil prosessen 
føre til anbefalinger til en fremtidig 
transportløsning for Nord-Norge. Fra 
NLF sin side jobber vi med å få tung-
bilperspektivet godt frem i utredningen 
som pågår.

Stadige utfordringer 
med tunnelvedlikehold
Det virker som om arbeidet i tunnelene 
fra Sørfold til Hamarøy aldri tar slutt. 
Transporten, som går om natten, sliter 
med at den blir stående i flere timer i på-
vente av gjennomslippstid. 

Både sjåfører og NLF har reagert, men 
det virker ikke som om våre argumenter 
når frem.

Det kan ikke være så vanskelig å regne 
seg frem til når trafikken, som kommer 
med fergene fra Skarberget eller Kjøp-
svik, vil ankomme anleggsområdet. Det 
er en selvfølge at det ikke kan slippes 
trafikk igjennom når arbeidet pågår, men 
det må være mulig å legge inn en ekstra 
kaffepause for arbeidslaget, slik at god-
stransporten kommer frem innenfor en 
fornuftig tidsramme. 

Viktig utredning pågår
INNLEDENDE RUNDE: 

Prosjektledelsen for KVU 
Nord Norge. 
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Jubilanter:

Fødselsdager i oktober

75
22.10

Terje Tandberg, 3360 Geithus
Terje begynte å øvelseskjøre som 16-åring sammen med sin far på Lillehammer. De kjørte cellulose til papirfa-
brikker rundt omkring på Østlandet. Cellulose og papirkjøring har vært en stor del av livet hans, men de siste 
årene har han kjørt mye farlig gods, blant annet missiler og forskjellige eksplosiver. Han har heller ikke gitt seg, 
og er stadig vekk ute og kjører fremdeles. Det startet med en MAN 650 snutebil. I dag har han både MAN, Volvo 
og Scania og har 13 biler totalt.

Terje har alltid vært opptatt av bransjen, og jobben har vært både livet og hobbyen. Han har enormt med 
kunnskap om bransjen og holder seg fortsatt oppdatert. En mentor for oss andre. Mottoet hans er at en aldri bli 
utlært, og når han er på langtur, er han alltid på vei hjem (skal bare oppom Kirkenes en tur først).

Terje ble NLF-medlem i 1975 og ble valgt inn som kasserer i Modum Lastebilforening. Senere ble han med i 
styret i NLFs Buskerudavdeling, der han var ansatt som fylkessekretær i noen år.

85 år

8.  Hans P. Hagen, 1816 Skiptvet

14. Olav A. Nygård, 5600 Norheimsund

19. Terje Andersen, 5173 Loddefjord

80 år

3. Steinar Rolland, 5286 Haus

9. Per Solerød, 1626 Manstad

24. Norodd Alund, 2838 Snertingdal

29. Knut Bakken, 3370 Vikersund

75 år

05. Magne Oddbjørn Røe, 7290 Støren

22. Thorger Sigvartsen, 1739 Borgenhaugen

22. Terje Tandberg, 3360 Geithus

26. Magne Ø. Austenaa, 4733 Evje

70 år

15. Arvid Kiil, 9603 Hammerfest

26. Bjørn Martin Ølstad, 3470 Slemmestad

60 år

19. Bård Sandberg  

31. Rolf Knarvik, 5217 Hagavik

50 år

06. Bente Eileen Aanerød Natedal, 3739 Skien

11. Bjørn-Tore Pleym, 9800 Vadsø 

13. Kjetil Holth, 3050 Mjøndalen

Som samarbeidspartner for NLF er vi spesialister og markedsledende 
påfinansiering. Vi har bred kompetanse om transportnæringen som forsterkes 

med vår lokale tilstedeværelse.

Du får rask og fleksibel kundebehandling, og vi tilbyr konkurransedyktige 
betingelser. I tillegg har vi gode digitale løsninger som gir deg full oversikt over 

ditt kundeengasjement.

Hvorfor finansiering via
Nordea Finance?

Kontakt
Tlf. 482 07 049
ksl@nordea.no

nordeafinance.no
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NLFs kjettingdag 2022:

NLF har tatt initiativet  
til å etablere 1. november 
som den årlige kjettingdagen.

Valget av dato for kjettingdagen, som er 
en NLF-kampanje og ble innført i 2021. 
Datoen er ikke tilfeldig. 1. november er 
det krav om 5mm mønsterdybde, pigg-
dekk er tillatt, og lastebilene skal være 
utstyrt med hjulkjetting i tilfelle sterkt 
snøfall.

Viktig å informere
Mange steder opplever sjåførene 
væromslag og kraftig snøfall som i løpet 
av noen minutter gjør det vanskelig å kjø-
re. Da er det så viktig å ha både dekk og 
hjulkjettinger i orden. Målet med kjet-

tingdagen er å skape en felles forståelse 
for hvorfor NLF ønsker å sette søkelyset 
på nettopp dette.

Dagen vil bli brukt til å informere las-
tebilsjåfører om bruken av kjetting. Noen 
steder i landet er vinteren allerede godt i 
gang, men andre steder lar den vente på 
seg.

NLF vil også benytte anledningen til å 
dele ut informasjonsmateriell på norsk og 
engelsk om hvordan man bruker hjul-
kjetting. I tillegg deles det også ut  
«lastebilens vintervettregler» på sam-
me språk.

Et perfekt sted
I fjor ble dagen markert ved Taralrud 
kontrollstasjon hvor det hver dag pas-
serer 6500 tungbiler i døgnet. Både 
vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland og 
samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, var 

til stede for å ta del i markeringen. Et 
perfekt sted for å spre budskapet. 

Det er ikke avklart hvordan dagen skal 
markeres i år, men en markering blir det. 
NLF vil komme med mer informasjon 
om dette på Lastebil.no, så følg med.

Er bilen din riktig 
skodd for vinteren?
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DELER UT INFORMASJON: NLFs administrerende direktør Geir A. Mo, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP) deltok på kjettingkontroll under 
kjettingdagen i fjor. Foto: André Kjernsli

ELISABETH NODLAND en@lastebil.no 0



Alltid tilgjengelig, 
uansett hvor dagens 
arbeidsplass blir.

Les mer på Telenor.no/bedrift



Faggrupper

BILBERGING 
Leder:  
Alv Ervik  95 87 69 08 aer@lastebil.no 
Fagansvarlig:  
Frank Lauritz Jensen 90 94 14 30 flj@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
Dag Nordvik  99 50 17 17 dn@lastebil.no 
1:  Geir Homlund 92 85 78 76 geir@bkranservice.com 
2: Ove Thoresen 93 24 20 99 post@bilberging.com 
2:  Morten Grønvold 90 09 83 72 morten@redningsverket.no
3: Dag Lie 90 57 66 41 d-li2@online.no 
4: Gunnar Hunsbedt 95 93 05 61 gunnar@hunsbedt.no 
5: Raymond Nordvik 46 91 76 80 raymond@hordredning.no
6: Jo Roger Blengsli     41 43 83 50 joroger@blengslibilberging.no
7: Tor Sverre Isaksen 99 55 58 74 torsverre@tsinorway.no

TEKNISK 
Leder:  
Kjell Haugland 91 13 53 00 kh@orland.no 
Fagansvarlig:  
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
3: Ivar Mustvedt 99 45 2 161 ivarmust@online.no 
3: Jan-Petter Abrahamsen 95 19 94 46 semijan@online.no 
5: Inge Råheim 91 66 57 57 inge@raaheim.no 
5: Per Bortheim  95 11 45 30 per@bortheim.no 
6: Arnt Egil Aune 91 39 69 69 ae@aune-transport.no 
6: Kay Arne Kristiansen 90 77 16 36 kayarne@kristensenstransport.no 
(Ressursgruppene er knyttet til Teknisk faggruppe basert på sak)

VAREBIL 
Leder: 
Hilde Natedal 95 87 69 08 hn@lastebil.no
Fagansvarlig: 
Jan-Terje Mentzoni 41 50 67 80 jtm@lastebil.no 
Medlemmer: 
2: Kurt Moe 90 59 79 03 moes_transport@ohotmail.com
3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no
5: Paal Johannesen 91 15 52 00 paal@emd.as

ADR
Leder: 
Anders Krog 97 76 11 68 anders@krogtransport.no
Fagansvarlig:  
Jone Klingsheim 46 85 81 40  jk@lastebil.no
Ressurspersoner: 
Dag Nordvik 99 50 17 17  dn@lastebil.no 
1: Tor Vidar Frydenlund 91 38 03 85 torvidar@ngtas.no
2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no
3: Audun Tandberg 90 53 12 98 audun@tandbergtrans.no
3: Terje Grønaasen 99 20 78 08 terje@lgt.as
3: John-Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no 
4: Jarl Kvam 90 55 25 18 jarl.kvam@litra.no
4: Ove Erik Vika 91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no

VINTERDRIFT
Leder: 
Alv Ervik 90 94 14 30 ae@lastebil.no
Fagansvarlig: 
Thorleif Foss 41 40 35 99 tf@lastebil.no
Ressurspersoner: 
2: Arild Olsbakk 91 34 26 04 firmapost@olsbakktransport.no
4: Roar Osen 90 59 00 59 roar@osentransport.no
4: Tore Sigmundsen 97 65 35 94 tore@sigmundsen.no
5: Norman Hole 91 86 30 05 norman@hole-maskiner.no
5: Arne Skulstad 96 50 88 70 post@hauglandtransport.no
7: Alf Erik Eliassen 90 12 38 35 alf-e-el@online.no

DYRETRANSPORT (FORELØPIG)
Leder: 
Øyvind Lilleby 90 54 33 10 ol@lastebil.no 
Fagansvarlig: 
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
NLF: Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no 
2: Kjell Jon Nyløkken 90 06 61 99 kjell.jon@dyretransport.no 
4: Egil Torgersen 99 24 06 64 e@rt-as.no 
4: Sjur Lode  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
6: Kennet Arntsen 90 08 29 47 arntsken@online.no

Region Mobil E-post Region Mobil E-post

Forbundsstyret

Aov Transport AS
Telefon 90 52 04 38
Epost: tv@lastebil.no

Tore Velten
Forbundsleder

Tipp Transport AS
Mobil: 958 76 908 
E-post: hn@lastebil.no

Hilde Natedal
Styremedlem,  
Region 3

Fjellvang Transport AS
Mobil: 900 35 440 
E-post: big@lastebil.no

Bjørn Ivar 
Gunhildgard
Styremedlem,  
Region 2

Anders Krog Transport AS 
Mobil: 97 76 11 68
E-post: anders@krogtransport.no

Anders Krog
Styremedlem,  
Region 1
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Faggrupper

TØMMER
Leder: 
Øyvind Lilleby 90 54 33 10 ol@lastebil.no 
Fagansvarlig: 
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no 
1: Bjørn-Erik Unneberg 90 12 75 12 Bjorn.unneberg@gmail.com 
1: Egil Haugen 90 95 78 52 egilh2@online.no 
2: Frank Olav Korntorp 93 24 15 94 folako@online.no 
3: Ivar Mustvedt 99 45 21 61 ivarmust@online.no 
3: Ørnulf Warberg 91 88 50 45 warberg@trekk.no 
4: Dag Magne Grødum 90 82 97 93 marit@oddgrodum.no 
5: Gøran P. Kårstad 95 98 81 90 gpkarstad@gmail.com 
6:  Gunni K. Amundal 48 07 52 96 postmaster@kverndal.no

DISTRIBUSJON OG LANGTRANSPORT
Leder: 
Bjørn Ivar Gunhildgard 90 03 54 40 big@lastebil.no
Fagansvarlig: 
Jan-Terje Mentzoni 41 50 67 80 jtm@lastebil.no
Ressurspersoner: 
1: Bård Solberg 90 78 22 12 bard@solbergtransport.no
2: Ørjan Bråthen 98 21 56 08 orjan.brathen@martinsen.no
3: John Erik Kjettorp 98 24 10 21 johnerik@jekra.no
4: Ove Erik Vika 91 66 55 30 oveerik.vika@sr-group.no
5: Nils Anders Larsen 90 03 52 18 nils-ala@online.no
6: Oddbjørn Kristensen 90 77 43 67 oddbjørn@kristensenstransport.no
7: Rune Holmen 91 79 86 92 holmtran@online.no

RESSURSGRUPPE SPESIALTRANSPORT 65T+
Leder: 
Kjell Haugland 91 13 53 00 kh@orland.no 
Fagansvarlig: 
Dag Nordvik 99 50 17 17 dn@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
1: Thomas Aarnes 93 44 0 872 thomas@bulltrans.no
2: Iver Grini  45 24 24 24 lamask@online.no
4: Sjur Lode  93 21 50 61 sjur@kleppspesial.no
4: Kai Werdal 90 16 15 55 kai@werdal.no
5: Ståle Dyngeland 98 22 51 18 staale.dyngeland@royaltransport.no 
6: Odd-Are Skogstad  97 03 87 02 odd.are.skogstad@proventransport.no

REKRUTTERING 
Leder: 
Inge Råheim  91 66 57 57 inge@raaheim.no 
Fagansvarlig: 
Christopher Sternfalk 41 36 57 63 cs@lastebil.no 
Ressurspersoner: 
1:  Nikolai Jakhelln 97 55 58 00 snj@bjakhelln.as 
1: Morten Nore 93 40 69 00 morten.nore@mtf.no
2: Birgit Elise Grimstad 91 67 40 67 birgit@grimstadas.no 
3: Morten Utengen 95 89 51 00 mu@utengen.no 
4: Veronica N. Sørensen 41 73 72 50 Vns@orland.as 
5: Åge-Johnny Kalstad 90 81 77 05 kalstad@hktransport.no
6: Gunni K. Amundal     48 07 52 96 postmaster@kverndal.no
7: Karianne Ervik 41 69 30 76 karianne@erviktransport.no

Region Mobil E-post Region Mobil E-post

Ørland Transport AS 
Telefon: 51 70 91 00 / Mobil: 91 13 53 00   
E-post: kh@lastebil.no / Faks: 51 70 91 01

Kjell Haugland
Styremedlem,  
Region 4

P.R. Lunkan Transport AS
Mobil: 90 54 33 10
E-post: ol@lastebil.no / Faks: 74 16 02 41

Øyvind Lilleby
Styremedlem,  
Region 6

Alv Ervik Transport AS
Telefon: 77 07 71 02 / Mobil: 90 94 14 30
E-post: aer@lastebil.no.no / Faks: 77 07 21 76  

Alv Ervik
Nestleder, 
 Region 7

Råheim Transport AS
Mobil: 91 66 57 57
E-post: ir@lastebil.no

Inge Råheim
Styremedlem,  
Region 5

Brukerforum Fair Transport

      1 Rune Jørgensen Rune Jørgensen AS 913 40 550 rune.jorgensen@rjas.no
      2 Birgit Grimstad Sigurd og Ola Grimstad AS 916 74 067 birgit@grimstadas.no
      3 Marianne M. Sørsdahl Sørsdahl Transport AS 41 48 59 74 marianne@tstransport.no
      4 Ove Erik Vika SR Group AS 916 65 530 oev@sr-group.no
      5 Jørund Vevle System Trafikk AS 41 53 94 80 jorund@systemtrafikk.no
      6 Jomar Skånøy Jomar Skånøy AS 918 36 470 jomar@jomarskanoy.no
      7 Jørgen Wika Haraldsen Frank Steensen Transportforretning AS 950 78 273 jwh@fstlogistikk.no

Region  Navn Bedrift Mobil E-post
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Fylkesavdelinger

REGION 1
Regionsjef J. Kristian Bjerke
Mosseveien 60, 1640 Råde
Mobil: 90 18 94 44
Faks: 22 20 56 15
E-post: jkb@lastebil.no 

  ØSTFOLD
Fylkesleder Erik Graarud
Fredrikstad Transportforum AS
Titangaten 7B,  
1630 Gamle Fredrikstad
Telefon: 69 35 72 72
Mobil: 90 97 20 85
Faks: 69 35 72 70
E-post: post@graarud-ftf.no

  OSLO/AKERSHUS
Fylkesleder Nicolai Jakhelln
Jakhelln AS
Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Telefon: 63 88 99 30
Mobil: 97 55 58 00
E-post: snj@jakhelln.as

REGION 2
Regionsjef Guttorm Tysnes
Stolvstadvegen 1, 2360 Rudshøgda 
Mobil: 95 77 47 61
E-post: gt@lastebil.no 

  INNLANDET
Fylkesleder Arild Olsbakk 
Tlf: 62463215
Mobil: 91342604
E-post: 
firmapost@olsbakktransport.no

REGION 3
Regionsjef Roy N. Wetterstad
PB 1027, 3601 Kongsberg
Mobil: 96 64 02 99
E-post: rnw@lastebil.no

  BUSKERUD
Fylkesleder Per Einar  
Warloff Sand
Varlo 3, 3300 Hokksund 
Mobil: 90 68 05 69
E-post:  
pe-sand@gs-transport.no

  TELEMARK
Fylkesleder Frode Bjønnes
Bjørndalsjordet 51, 3740 Skien 
Mobil: 948 24 804
E-post: frode@fbtran.no  

  VESTFOLD
Fylkesleder Henning Hansen
Mobil: 93 00 49 77 
E-post: post@bulktank.no

REGION 4
Regionsjef Reidar Retterholt
c/o Rolands, Mjåvannsveien 188,  
4628 Kristiansand S
Mobil: 90 77 32 07
E-post: rr@lastebil.no 

  ROGALAND
Fylkesleder Tore Sigmundsen
Mobil: 97 65 3594
E-post: tore@sigmundsen.no

  AGDER
Fylkesleder Roar Osen
Mobil: 905 90 059
E-post: roar@osentransport.no

REGION 5
Regionsjef Jan Ove Halsøy
Søre Brurås 3, 5131 Nyborg
Mobil: 92 03 83 33
E-post: nlfvest@lastebil.no

Rådgiver Heidi Rudaa
Gammelseterlia 12, 6422 MOLDE
Mobil: 40 55 58 26
E-post: hr@lastebil.no

  HORDALAND
Fylkesleder Per Atle Ådland
Mobil 97 05 66 60
E-post: per@adland.no

  SOGN OG FJORDANE 
Fylkesleder Asgeir Gill                                     
Tlf: 57 85 43 81
Mobil: 90 17 51 66
E-post: post@mct.no

  MØRE OG ROMSDAL
Fylkessleder 
Finn Andre Fredvig-Erichsen
Fafe Trans AS
Notvollveien 1, 6456 Skåla
Mobil: 90 94 74 44
E-post: finn.andre@fafe.no

REGION 6
Regionsjef Roar Melum 
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller
Mobil: 93 00 65 91
E-post: rm@lastebil.no

  TRØNDELAG
Fylkesleder  
Gunni Kverndal Amundal
Henry Kverndal AS
Stilhaugen 34, 7170 Åfjord
Tlf: 72 53 16 34
Mobil: 48 07 52 96
E-post: postmaster@kverndal.no

REGION 7
Regionsjef Odd Hugo Pedersen
Postboks 194, 9156 Storslett
Mobil: 91 57 02 43
Faks: 94 76 23 79
E-post: troms@lastebil.no

Rådgiver Frank Lauritz Jensen
Stordalsveien 8, 8011 Bodø
Mobil: 91 63 12 54
Faks: 75 40 25 01
E-post:flj@lastebil.no 

  NORDLAND
Fylkessleder Einar Endresen
Aksel Endresen Transport
Havnegt. 14, 8430 Myre
Telefon: 76 13 36 26
Mobil: 41 62 62 19
Faks: 76 13 45 32
E-post:  
einar@endresentransport.no

  TROMS
Fylkesleder Alf Erik Eliassen
Mobil: 90 12 38 35
E-post: alf-e-el@online.no

  FINNMARK
Fylkesleder Rune Holmen
Postboks 529, 9615 Hammerfest
Mobil: 917 98 692 
E-post: holmtran@online.no
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Kollegahjelpen

Kollegahjelpen i NLF er et nettverk av vanlige NLF-medlemmer, som har fått 
opplæring i det å gi støtte ved kriser. Alle har skrevet under på et taushetsløfte, 
for at det dere snakker om skal bli mellom dere to. Kollega hjelpen er gratis og 
frivillig. ER DU I TVIL OM DU SKAL  KONTAKTE KOLLEGAHJELPEN? GJØR DET! 
Finn kollegahjelpen i ditt område og ta kontakt.

Sliter du med tunge tanker etter en ulykke?

KONTAKT KOLLEGAHJELPEN!
+NLF

415 44 400

Fylke Navn Mobil E-post Fylke Navn Mobil E-post

Alarmtelefon: 415 44 400

Psykologvakten
Gjennom medlemskapet i NLF og i samarbeid med forsikrings- 
selskapet If, får du ved behov tilgang til psykologisk førstehjelp, 
uten henvisning fra allmennprakti serende lege. Du kan benytte 
tjenesten i forbindelse med alvorlige hendelser på arbeidsplas-
sen eller i fritiden. Tilbudet gjelder også familien. 

Grønt nummer: 22 96 50 07

Ulykker i utlandet
Ved ulykker i utlandet fungerer Sjømannskirken 
som NLFs kollegahjelp.

Ring (+47) 95 11 91 81

Østfold Ole Johnny Sørensen 90 82 01 00 olanso66@gmail.com 
 Steinar Enderød 91 73 01 42 steinar@enderod.no
 Jon Brødremoen 98 21 49 70 jon.brodremoen@online.no
 Freddy Aasheim 93 89 31 93 freddy.aasheim@hotmail.com

Oslo/ Geir Homlund 92 85 78 76 geir@bkranservice.com
Akershus Helene Homlund 92 23 99 02 helene@bkranservice.com
 Nicolai Jakhelln 97 55 58 00 snj@jakhelln.as
 Geir A. Mo 93 03 03 88 gam@lastebil.no

Innlandet Guttorm Tysnes 95 77 47 61 gt@lastebil.no
 Tore Velten 90 52 04 38 tore@tamnestransport.no
 Arne Trondsen 99 21 19 63 arntrond@online.no
 Odd Haakenstad 90 61 88 15 odd.haakenstad@gmail.com
 Oddbjørn Vestli 91 79 28 38 oddbjorn.vestli@gmail.com
 Kjell Erik Strand 95 85 57 44 kj-e-str@online.no

Buskerud Per Arne Yri 91 10 61 84 arne.yri@lifi.no
 Eva Karin Høgberg 90 10 13 28 evaka@live.no
 Tom Pedersen 91 88 10 00 tomsbilb@online.no

Vestfold Olav Askjer 45 91 37 50 Olav@askjer.no
 John Ove Villung 93 40 97 70 jov@vodata.no

Telemark Anne Lise Øverland 99 21 62 01 aloverland@overlandtransport.no
 Magne Årvik 90 03 43 44 magne@arne-thorsen.no
 Jon Reidar Solstad 97 58 53 73 

Agder Robert Birkeland 91 87 91 00 rita@bendiks-transport.no
 Kjell N. Nilsen 90 54 08 14 kjell@kjellnnilsen.no
 Kai Nilsen 90 54 08 15 kai@kjellnnilsen.no
 Reidar Retterholt 90 77 32 07 rr@lastebil.no
 Steinar Solberg 48 01 30 00 post@hk-solberg.no

Rogaland Tor Magnar Berge 90 67 02 26 Tor.magnar.berge@gmail.com 
 Harald Reinertsen 91 18 76 24 har-rei@online.no

Rogaland Trond-Erik Farestveit 92 80 13 32 trfarestveit@hotmail.com
 Endre Krakk 48 12 48 60 krakk@online.no

Hordaland Liv Marie Lie  91 35 66 06 livilie@msn.com
 Torgils Rogne 91 37 49 81 torgrogn@online.no 
 Frode Børven 91 69 30 59 frode.borven@kvamnet.no
 Leif Harald Kallekleiv 90 98 65 10 Leifhka@gmail.com 
 Arne Marås 91 81 72 43 arnemara@online.no

Sogn og Andreas Skrede 46 13 19 72 andreas.skrede.as@gmail.com
Fjordane

Møre og Odd Inge Tøsse 90 12 70 65 sv-ktoe@online.no
Romsdal Kjell Brandal 90 10 29 29 kjell.brandal@tussa.com
 Nils Ivar Heggem 90 66 30 40 nils.ivar@heggem.no
 Rune Rasmussen 47 70 72 20 rra@fritzoeengros.no
 Roger Hagen 41 54 62 88 Pumperoger@gmail.com
 Gunnstein Hoem 94 17 10 65 gunnshoe@online.no
 Trond Rasmussen 95 86 34 49 trond@halaasts.no

Trøndelag Arnt Egil Aune 91 39 69 69 post@aune-transport.no
 Per Morten Storhaug 99 52 69 96 skarvanogroltdalen@hotmail.com 
 Olav Skarsbakk 48 04 12 08 olav@skarsbakk.no
 Hans Georg Hess 95 96 27 04 hansg@hesstransport.no
 Lars Torstein Halseth 90 76 20 75 lthalset@online.no 
 Harald Ulven 99 21 71 15 harald.ulven@ntebb.no

Nordland Nils Harry Jakobsen 41 55 03 23 njojako@online.no

Troms Arnold Hauan 95 24 22 23 arnohaua@online.no
 Ann Pauline Eliassen 98 87 50 75 ann.p.eliassen@gmail.com  
 Karianne Ervik 41 69 30 76 karianne@erviktransport.no
 Elling Haukebøe 90 58 64 90 elling@haukeboe.no

Finnmark Torbjørn Mikalsen 90 62 41 88 thmikals@online.no
 Rune Holmen 91 79 86 92 rune@holmentransport.no;  
 Yngve B. Harila 91 74 78 98 yngve@ybh.no
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Besøk legen – uten å ta fri
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Hvis noe skjer, er vi her for å hjelpe deg. Det er det en forsikring skal gjøre.  
Men en god forsikring gir deg også noe mer. Med vår helseforsikring har du og dine 

ansatte alltid tilgang til lege – uten å ta fri eller dra noe sted. Trenger du en  
henvisning, en resept eller bare en prat med en lege kan du gjøre det med en  
videosamtale på mobilen. Du kan på mange måter si at med helseforsikring  

fra If har du alltid legen ved din side.

Konsultasjon med legene på KRY er inkludert i helseforsikringen din  
– og du betaler ingen egenandel.

Vil du vite mer om If Helseforsikring? 
Ta kontakt med en av våre NLF spesialister på 21 49 71 69, eller les mer på if.no/nlf.

I samarbeid med:


